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Sesja Rady Miejskiej

Urząd nieczynny

Dorota Świeniewicz

odbędzie się 18 kwietnia
2018 r. o godzinie 9.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

W piątek 30 marca 2018 r. Urząd
Miasta i Gminy Piaseczno będzie
nieczynny. Dyżur będą pełnić Straż
Miejska od 6.00 do 22.00, oraz
Urząd Stanu Cywilnego od 8.00 do
16.00.

Legenda europejskiej siatkówki przyjedzie w kwietniu
do Piaseczna, aby poprowadzić treningi i wykłady z piaseczyńską młodzieżą

*str. 8

Informacje
urzędowe:
Sprawozdanie z sesji
Rady Miejskiej

str. 2

Uchwała krajobrazowa

Rozpoczęły się prace nad projektem
uchwały krajobrazowej. 5 kwietnia
zapraszamy mieszkańców na otwarte
str. 3
spotkanie

120 lat kolejki wąskotorowej

5 000 Piaseczyńskich
Kart Mieszkańca wydanych
Od 1 marca w piaseczyńskich autobusach
linii L honorowana jest Piaseczyńska Karta
Mieszkańca uprawniająca m.in. do darmowych przejazdów komunikacją gminną.

Piaseczyńsko-Grójecka Kolejka Wąskotorowa
jest jedną z dwóch czynnych kolei w Polsce
str. 4
o szerokości torów 1000 mm

Budowa drogi 722
Rozpoczął się remont drogi wojewódzkiej pomiędzy Gołkowem a Jazgarzewem.
Wytyczone objazdy obowiązywać będą
str. 6
do sierpnia 2019 roku

Jubileusz Andrzeja
Fuska

Program Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca oferuje darmowe przejazdy
wszystkimi liniami gminnej komunikacji na liniach L, których organizatorem jest gmina Piaseczno. Programem są objęte następujące linie:
L-2, L-5, L-12, L-13, L-24, L-25, L-32, L-39.
Darmowy przejazd przysługuje na
całej trasie danej linii, także poza
granicami gminy Piaseczno.
Są już również pierwsze rabaty
oferowane przez partnerów prywatnych. Na razie zgłosiło się osiem ﬁrm
z różnych branż, ale wkrótce przybędzie ich dużo więcej, gdyż zainteresowanie programem wśród ﬁrm prywatnych jest spore. Szczegóły oferty
rabatowej można znaleźć na stronie
internetowej Piaseczyńskiej Karty
Mieszkańca www.karta.piaseczno.eu.
– Oferta ulg i rabatów, do których
upoważnia karta, powinna przekonać osoby niezdecydowane do rozliczania się w naszej gminie oraz
dać pewne przywileje tym, którzy

od lat płacą swój podatek w Piasecznie. Będziemy się starać, aby lista
podmiotów uczestniczących w tym
programie cały czas się powiększała
i aby nasi mieszkańcy mieli dostęp
do szerokiej gamy propozycji oferowanych przez naszych partnerów –
- mówi Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno Zdzisław Lis.
W ciągu dwóch miesięcy funkcjonowania programu wydanych zostało
ponad 5 000 kart, z czego około 35%
to karty odebrane po wcześniejszym
złożeniu wniosku internetowego.
– Zapraszamy mieszkańców do
biura przy ul. Puławskiej 5, karty
wydawane są przy trzech stanowiskach, dzięki czemu nie ma dużych
kolejek i mieszkańcy obsługiwani
są na bieżąco – mówi Tomasz Pawlak, kierownik Referatu Obsługi
Karty Mieszkańca. – Osoby składające wniosek przez Internet mogą
odebrać u nas swoją kartę z reguły
już na następny dzień – dodaje.

Jako pierwszy Kartę Mieszkańca odebrał wiceburmistrz Daniel
Putkiewicz
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
Karta dostępna jest dla mieszkańców gminy Piaseczno, którzy
rozliczają swój podatek dochodowy
w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie. W przypadku osób niezameldowanych na pobyt stały w naszej
gminie do ubiegania się o kartę konieczne jest okazanie pierwszej
strony zeznania PIT z widocznym
adresem zamieszkania w naszej
gminie. Konieczne jest również potwierdzenie złożenia tego zeznania
w Urzędzie Skarbowym w Piasecz-

nie (widoczna pieczątka kancelarii
urzędu). W przypadku osób rozliczających się przez Internet do pierwszej strony zeznania PIT konieczne
jest przedstawienie dokumentu
UPO (Urzędowego Poświadczenia
Odbioru) powiązanego z zeznaniem.
Wniosek można złożyć przez Internet, wypełniając formularz na
stronie www.karta.piaseczno.eu lub
osobiście w Referacie Obsługi Karty
Mieszkańca przy ul. Puławskiej 5
w Piasecznie.

Nestor piaseczyńskiej koszykówki obchodził
swoje 80. urodziny oraz 55. rocznicę pracy
str. 8
trenerskiej

więcej informacji na str. 5
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Sprawozdanie z sesji
Rady Miejskiej w Piasecznie
SESJA 45

21 marca 2018 r.
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Podziękowania dla sołtysów

Radni przyjęli protokół z 44. sesji Rady Miejskiej. Sprawozdanie
z działalności między sesjami przedstawił wiceprzewodniczący Rady Michał Rosa. Po wysłuchaniu wniosków i interpelacji skarbnik zapoznała radnych z sytuacją ﬁnansową gminy.

Dzień Sołtysa, który obchodziliśmy 11 marca, był okazją do złożenia podziękowań lokalnym liderom, którzy na co dzień, społecznie, w imieniu mieszkańców,
pomagają gminie w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów miejscowości.

Zmiany budżetowe
Radni wprowadzili następujące zmiany w budżecie:
– zdecydowano o zwiększeniu dochodów z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających w wysokości 15 190 zł;
środki przeznaczono na wydatki związane z zadaniem „Rewitalizacja parku miejskiego”;
– zwiększono wydatki z przeznaczeniem na: zakup dodatkowego wyposażenia do terapii integracji sensorycznej
w Przedszkolu nr 3, remont parkietu w Przedszkolu nr 11 oraz
podwyżki wynagrodzeń pracowników obsługi w przedszkolach nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11;
– radni zwiększyli wydatki gminy o kwotę 150 000 zł na remont
ul. Wczasowej w Zalesiu Górnym;
– zwiększono wydatki o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na
remont parkingu na terenie ośrodka „Wisła” w Zalesiu Górnym;
– radni zwiększyli wydatki o kwotę 3 850 zł z przeznaczeniem
na czujniki detekcji gazu w pięciu budynkach OSP;
– radni zwiększyli wydatki o kwotę 30 000 zł na dotację celową, w związku z realizacją zadania ﬁnansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozyskana
z MKiDN kwota przeznaczona zostanie na remont dwóch ﬁlii
Biblioteki Publicznej;
– radni zmniejszyli dochody o kwotę 2 310 243 zł w związku
z wydłużeniem realizacji projektu „Budowa zintegrowanych
Sieci Tras Rowerowych”;
– zwiększono wydatki o kwotę 158 301 zł z przeznaczeniem na poprawę stanu technicznego kotłowni w przedszkolach i szkołach;
– radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy ﬁnansowej dla
województwa mazowieckiego na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr
721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie”;
– zwiększono dochody gminy, z tytułu powierzenia dotacji
celowej, o kwotę 30 000 zł, w związku z nadaniem Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
funkcji organu doradczego burmistrzów Tarczyna i Konstancina-Jeziorny;
– radni wprowadzili zmiany do załącznika Wieloletnia Prognoza Finansowa i Przedsięwzięcia WPF do uchwały Rady
Miejskiej Nr 1276/XLII/2017.

Gmina Piaseczno jest największą w Polsce gminą miejsko-wiejską, a co za tym idzie,
w jej skład oprócz miasta
wchodzą też 32 miejscowości.
Są one równocześnie jednostkami pomocniczymi gminy,
na czele których stoją wybierani przez mieszkańców reprezentanci, czyli sołtysi. Specyfika Piaseczna polega na
tym, że na obszarach wiejskich mieszka prawie połowa
mieszkańców gminy, a w największych miejscowościach,
jak np. Józefosław, ich liczba
dochodzi nawet do 10 tysięcy.
– „Sołtys” brzmi co prawda
sympatycznie, ale „wieś” już
nie każde-mu kojarzy się z wygodą i usługami na wysokim
pozio-mie – mówił na spotkaniu władz miasta z przedstawicielami miejscowości Daniel
Putkiewicz, I zastępca burmistrza. - W gminie Piaseczno
staramy się, aby standardy
w poszczególnych miejscowościach były jak najbardziej
miejskie, bo tego oczekują od
nas mieszkańcy. Pomagają
nam w tym sołtysi, których
rola w koordynacji pewnych
działań, monitorowaniu oraz
sygnalizowaniu problemów
jest nieoceniona – wyjaśniał
wiceburmistrz.
Podziękowania sołtysom
składał też burmistrz Zdzisław
Lis, dla którego spotkanie było
równocześnie okazją do pod-

Zagospodarowanie przestrzenne:
– postanowiono przystąpić do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów
oraz mpzp dla części miasta Piaseczna dla terenu Centrum
Sportowego;
– wprowadzono zmiany w uchwale Nr 1601/LIII/2014 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Piaseczna;
– radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu osią ul. Wojska Polskiego, od północy osią
ul. Nadarzyńskiej, od zachodu osią ul. Czajewicza, od południa
osią ulicy Sienkiewicza.
Nieruchomości:
– wyrażono zgodę na nabycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości nr 50 w obrębie 5 w Piasecznie;
– zdecydowano o nieodpłatnym nabyciu działek stanowiących ul. Jaśminową w Bobrowcu;
– radni wyrazili zgodę na wynajęcie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat lokalu w budynku przy ul. Sielskiej 12 na
rzecz najemcy.
Pozostałe:
– radni zdecydowali o nadaniu nazwy „Maurycego Mochnackiego” ulicy osiedlowej odchodzącej od ul. Nadarzyńskiej
oraz nazwy „rondo Wiekowej Sosny” rondu u zbiegu ulic
w Zalesiu Górnym;
– nadano nazwę „Miedziana” ulicy wewnętrznej w Chylicach;
– radni zdecydowali o zmianie nazwy trzech przystanków
komunikacji zbiorowej w Piasecznie znajdujących się przy
drogach, dla których zmieniono wcześniej nazwy ulic;
– radni przyjęli „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Piaseczno w 2018 r.”;
– oddalono skargę W.P. z 14 lutego 2018 r. jako niezasadną;
– podzielono gminę Piaseczno na cztery okręgi wyborcze;
– postanowiono o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami
Piaseczna w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.
Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały dostępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu.

Spotkanie przedstawicieli władz miasta z sołtysami z terenu gminy Piaseczno
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
sumowania wspólnych działań na przestrzeni jego dwóch
kończących się kadencji w samorządzie. – Niezwykle cenię
sobie naszą współpracę i mam
bardzo dobre zdanie na temat
pracy sołtysów, mam ndzieję,
że Państwo również zauważacie wkład gminy w rozwój waszych miejscowości. W ostatnich latach staraliśmy się
przekazywać wam jak najwięcej kompetencji oraz mienie,
którym zarządzacie dla dobra
wspólnoty. Dziś praktycznie
każde sołectwo ma swój plac,
na którym można się spotykać i organizować wydarze-

nia, funkcjonują świetlice
wiejskie, place zabaw, w większych miejscowościach są też
kluby kultury, filie biblioteki
czy boiska sportowe, nie mówiąc o szkołach, które również
pełnią role integracyjną i dostępne są poza godzinami lekcyjnymi – wyliczał Zdzisław
Lis.
Burmistrz podsumował
też funkcjonowanie funduszy
sołeckich, na które, od kiedy
powstały w 2010 roku, gmina
przeznaczyła ponad 8 mln zł.
– Najcenniejszy w tych funduszach jest sposób wyłaniania
zadań do gminnego budżetu.

To sami mieszkańcy poprzez
zebrania wiejskie decydują, co
jest im najbardziej potrzebne
– wyjaśniał burmistrz, podkreślając, że rokrocznie wzrasta
kwota przeznaczana na ten cel
w budżecie gminy. W 2015
roku cały fundusz sołecki wynosił 827 tys. zł, a w 2018 roku
jest to już kwota 1,2 mln zł. Podobnie rosły kwoty przeznaczane na konkretne miejscowości, w zależności od liczby
mieszkańców, w 2015 roku
było to od 10 do 35 tys. zł,
w tym roku kwoty te wynoszą
od 15 do 48 tys. zł.
*

Przebudowa skrzyżowania
Rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Chyliczkowską, czyli drogi krajowej nr 79 z drogą
powiatową 2814W.
Zadanie jest planowanym przedsięwzięciem zapisanym w Programie Budowy Dróg Krajowych
2014–2023 – Programie Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
Umowa z wykonawcą, Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, została zawarta
w kwietniu 2017 r., a termin jej
zakończenia upływa z dniem
1 sierpnia 2018 r.
Zadanie jest realizowane
w systemie „projektuj i buduj”,
czyli po zaprojektowaniu i po uzyskaniu stosowanych decyzji wykonywane są roboty w terenie.
W zakres prac wchodzą:
– wybudowanie dodatkowych
pasów ruchu do skrętu w lewo
na wszystkich wlotach,
– wykonanie nowej nawierzchni,
– przebudowa infrastruktury
dla pieszych i rowerzystów,
– remont odwodnienia pasa
drogowego,
– przebudowa urządzeń podziemnych (np. teletechnika,
energetyka),
– budowa oświetlenia ulicz-

nego i modernizacja sygnalizacji
świetlnej,
– wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oraz urządzeń BRD.
Prace będą realizowane
w dwóch etapach. Pierwszy
związany jest z robotami przygotowawczymi, wykonywanymi w większości poza jezdnią główną. Do wykonania są:
wycinka drzew, rozbiórka ogrodzenia wraz z jego odtworzeniem w nowej lokalizacji, rozbiórka reklam i billboardów,
budowa kanału technologicznego.
Podczas prowadzenia powyższych robót będą następujące utrudnienia:
– zakaz ruchu pieszego wzdłuż
drogi powiatowej (od ul. Julianowskiej do skrzyżowania
z drogą krajową nr 79),
– ograniczenie możliwości korzystania z poboczy,
– chwilowe utrudnienia na
jezdni głównej związane z załadunkiem/rozładunkiem materiałów budowlanych.

Jedno z najruchliwszych skrzyżowań na terenie gminy Piaseczno
przejdzie modernizację
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
Projekt czasowej organizacji ruchu został uzgodniony
i zaopiniowany pozytywnie
przez Starostwo Powiatowe
w Piasecznie oraz Komendę
Stołeczną Policji w Warszawie.

Utrudnienia związane z realizacją drugiego etapu robót,
czyli przebudową jezdni głównych skrzyżowania, zostaną
podane po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu.
źródło: GDDKiA Warszawa
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Uchwała krajobrazowa
– prace rozpoczęte

Rowerem
bez zobowiązań

Człowiek, by się dobrze czuć, potrzebuje ładu i harmonii. Patrząc na ulice
Piaseczna, trudno znaleźć miejsce
wolne od przypadkowo umieszczonych reklam oraz zbyt różnorodnych
elementów małej architektury.
Po wejściu w życie w 2015 r.
ustawy wzmacniającej narzędzia ochrony krajobrazu można
ustalić, co jest dozwolone, a co
zakazane. W sierpniu 2016 r.
Rada Miejska podjęła uchwałę
Nr 652/XXIV/2016 w sprawie
przygotowania projektu uchwały ustalającej te zasady.
Kto to zrobi i kiedy?
Wybrano wykonawcę, którym jest PWC Sp. z o.o., i zobowiązano go do sporządzenia projektu uchwały. Zgodnie z zawartą
umową projekt uchwały powinien powstać do 15 grudnia 2018 r.
Prace zostały podzielone na
sześć etapów. Obecnie zakończyła się analiza przestrzenna
i krajobrazowa gminy. Przygotowano także podział gminy na obszary, dla których będą obowiązywały różne zapisy uchwały,
a więc inne zasady umieszczania
szyldów, reklam, małej architektury i ogrodzeń.

w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta i Gminy odbędzie się
pierwsze spotkanie w ramach
konsultacji społecznych. Spotkanie rozpocznie się projekcją ﬁlmu
pt. „Krajobraz mojego miasta”,
a zasadnicza część konsultacji
rozpocznie się około godz. 17.30.
Przed spotkaniem i po nim,
a także wtedy, gdy ktoś nie będzie mógł przyjść, warto zajrzeć
do Internetu. Utworzono specjalną stronę internetową pod
adresem www.krajobraz.piaseczno.eu, gdzie można dokształcić się w temacie, zobaczyć, co robią inni – zarówno sąsiedzi, jak
i miasta położone na drugim
końcu Polski – oraz zobaczyć, co
dotychczas zrobiono i co nas
jeszcze czeka.
Jeśli ktoś chce podyskutować, zapraszamy na fanpage,
znajdujący się na portalu społecznościowym Facebook: face-

book.com/KrajobrazPiaseczna.
Informacji związanych z proponowanymi ustaleniami dla
poszczególnych terenów oraz
dokładnych granic trzeba szukać na e-mapie Piaseczna, w zakładce „miasto i gmina Piaseczno”
> „uchwała krajobrazowa”.
Praca nad uchwałą krajobrazową jest działaniem pionierskim. Dopiero kilka gmin
w Polsce podjęło się jej uchwalenia. Z uchwałą mierzą się
obecnie m.in. nasi sąsiedzi:
gminy Konstancin-Jeziorna
i Góra Kalwaria a także Warszawa, Kraków, Gdańsk i Łódź.
Zachować równowagę
- Systematycznie pracujemy nad poprawą krajobrazu
naszej gminy poprzez działania
związane z porządkowaniem
terenów publicznych, rewitalizacją skwerów i wzmacnianiem

zieleni. Chyba wszyscy chcemy
mieszkać i pracować w ładnym
i przyjaznym otoczeniu, ale
trzeba wziąć pod uwagę, że Piaseczno to ważny ośrodek usługowy, w którym funkcjonuje
dużo przedsiębiorców. Dlatego
uporządkowanie spraw związanych z reklamami w przestrzeni publicznej to spore wyzwanie, a ostateczne propozycje
rozwiązań powinny wynikać
z rozmów z mieszkańcami
i przedsiębiorcami. Zachęcam
do udziału w pierwszym spotkaniu, które będzie okazją poszerzenia wiedzy na temat rodzajów reklamy oraz do zobaczenia jak z tym tematem radzą
sobie inne miasta – Daniel Putkiewicz, I Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
Dorota Krug
Anna Alberska

I co dalej?
Ponieważ nic o nas bez nas,
każdy, kto chce, może zobaczyć,
co zrobiono. Podział gminy na obszary będzie można zobaczyć na
e-mapie. Raport zostanie opublikowany na stronie internetowej
gminy Piaseczno. Zostaną w nim
zawarte propozycje, jakie rodzaje
reklam będzie można umieścić
w tych obszarach.
A jeżeli ktoś chce przedstawić swoje zdanie, to zostanie
chętnie wysłuchany. Możliwości jest kilka.
5 kwietnia br. o godz. 16.30

Miasto zyska wkrótce nową, niewielką, ale uroczą przestrzeń publiczną, gdzie
będzie można odpocząć lub okazjonalnie zakosztować kultury w plenerze.
– Będziemy chcieli umieścić tam również jeden z odlewów rzeźb Józefa Wilkonia,
który będzie elementem większej ścieżki, którą realizujemy
w centrum miasta – mówi Daniel Putkiewicz, I zastępca burmistrza. Obecnie trwa procedura przetargowa, a wykonawca powinien rozpocząć
prace na przełomie marca
i kwietnia. Oddanie placu planowane jest jeszcze przed wakacjami. – Ta realizacja jest odpowiedzią na zgłaszane przez
mieszkańców potrzeby porządkowania i urządzania nowych przestrzeni publicznych
– wyjaśnia Daniel Putkiewicz.
Realizacja skwerku ma
kosztowa około pół miliona zł.

Wypożyczaj i zwracaj
w Piasecznie, Warszawie i Konstancinie
Dzięki zawartym porozumieniom nasz rower jest kompatybilny z sąsiednimi systemami. Oznacza to, że rowerzyści
mogą zostawić rower PRM na konstancińskiej lub warszawskiej stacji i vice versa bez żadnego problemu.
Jak wypożyczyć rower?
Aby wypożyczyć rower, najpierw należy zarejestrować
się na stronie www.piaseczynskirower.pl. W celu aktywacji
konta należy dokonać opłaty inicjalnej w wysokości minimum
10 zł. Następnie podchodzimy do terminalu, naciskamy przycisk „Wypożycz” i postępujemy zgodnie ze wskazówkami na
ekranie. Rower zostanie automatycznie zwolniony z elektrozamka. Wypożyczenie możliwe jest też za pomocą aplikacji
mobilnej Nextbike lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi
Klienta (BOK) Nextbike Polska S.A. Zwrot też jest prosty – wystarczy wprowadzić rower do elektrozamka. W przypadku,
gdy zastaniemy nieczynną stację lub brak będzie wolnego
stojaka, rower należy zabezpieczyć obejmą i przypiąć do
ucha innego roweru lub stałego elementu stacji. Tak zwrócony rower trzeba oddać jeszcze w systemie. W tym celu
należy podejść do terminalu i nacisnąć przycisk „Zwrot”,
a następnie postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie. Tak przypięty rower można oddać za pomocą aplikacji lub poprzez kontakt z BOK.

Nowy skwerek w centrum
Chodzi o miejsce pomiędzy
budynkiem Przystanku Kultura a Urzędem Miasta przy
ul. Kościuszki, gdzie obecnie
znajduje się wewnętrzny parking samochodowy. Zgodnie
z nową koncepcją zagospodarowania tego terenu kostkę
brukową zastąpi granit, a całość zostanie udostępniona
mieszkańcom jako strefa wypoczynkowa z ławeczkami,
nowymi lampami ściennymi,
a także wysokimi i niskimi
lampami ogrodowymi oraz
nowymi nasadzeniami zieleni. Całość aranżacji uzupełnią elementy małej architektury, kosze, murki oraz niewielki podest na potrzeby
małych przedstawień.

Z początkiem marca ruszył system Piaseczyńskiego Roweru
Miejskiego. Teraz w dowolnej chwili możemy korzystać
z publicznych jednośladów, nie martwiąc się, co dalej zrobić z rowerem. Wystarczy odstawić go do stacji.
Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
PRM to alternatywny środek transportu umożliwiający
szybkie i ekologiczne poruszanie się po naszym mieście i okolicach. Jest dobrym uzupełnieniem komunikacji miejskiej
w Piasecznie i może służyć zarówno przejazdom rekreacyjnym, jak i dojazdowi do pracy. Na terenie gminy są do dyspozycji trzy stacje wyposażone w sumie w trzydzieści rowerów. Znajdują się one w centrum miasta (pod sądem), przy
ważnym węźle przesiadkowym, czyli przy dworcu PKP oraz
przy Klubie Kultury w Józefosławiu, skąd szybko dotrzemy
do stacji metra Kabaty, Piaseczna i Konstancina-Jeziorny.

Wizualizacja LandAR projects

Ile to kosztuje?
Wypożyczenie roweru do 20 minut jest bezpłatne, jazda
od 20 minut do 1 godziny kosztuje złotówkę, do dwóch godzin
– 4 zł, do trzech godzin – 9 zł. Czwarta i każda kolejna godzina
to koszt 7 zł. Na jedno konto wypożyczyć można jednocześnie
maksymalnie cztery rowery. Dla każdego z nich system
osobno nalicza czas wypożyczenia, dlatego nie trzeba oddawać wszystkich w tym samym momencie.
Opis działania systemu Piaseczyński Rower Miejski, mapkę
stacji oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znaleźć można na stronie piaseczynskirower.pl.
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120 LAT KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ

Przywróćmy kolejkę mieszkańcom
Piaseczyńsko-Grójecka Kolejka Wąskotorowa istnieje już od 120 lat. Jest
jedną z niewielu zabytkowych kolei
na Mazowszu, a dodatkowo jedną
z dwóch czynnych kolei w Polsce
o szerokości torów 1000 mm. W 1994
roku została wpisana do rejestru zabytków. Jakie zmiany czekają szacowną jubilatkę w najbliższym czasie?
– Kolejka jest czymś, co nas wyróżnia. Jestem pewien, że ludzie
chcą mieszkać i żyć w miejscu,
które jest charakterystyczne –
przekonuje Daniel Putkiewicz,
wiceburmistrz Piaseczna. – I właśnie „wąskotorówka” jest jednym z elementów, który nadaje
niepowtarzalnego charakteru
naszemu miastu i regionowi.
To miejsce w swojej długoletniej historii, poza tym, że było
dużym zakładem pracy, traktowane było również jako
miejsce spotkań towarzyskich.
Chcemy do tego wrócić. Przywróćmy kolejkę mieszkańcom.
Bal na stacji
Obecnie kolejka funkcjonuje
głównie jako weekendowa atrakcja turystyczna. Turyści – przeważnie z Warszawy – przyjeżdżają samochodami na stację
w Piasecznie, wsiadają w pociąg, jadą na polanę w Runowie,
wracają, wsiadają w swoje auta
i odjeżdżają. Oczywiście z przejazdów turystycznych korzystają również mieszkańcy Piaseczna i okolic. Nie jest to niestety
zbyt liczna grupa.
– Planujemy wprowadzenie zniżek na przejazdy dla posiadaczy Piaseczyńskiej Karty
Mieszkańca. Liczymy, że dzięki
temu więcej osób będzie jeździło pociągami, ale nie tylko
o to nam chodzi – wyjaśnia Piotr Nowicki, prezes zarządu Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej. –
Nie chcemy, żeby to było tak,
że stacja żyje tylko wtedy,
kiedy pociąg odjeżdża i kiedy
wraca, a poza tym świeci pustkami. Chcielibyśmy, aby znalazły tu także swoje miejsce działania kulturalne. Symbolicznie
mówiąc: niech to będzie „bal na
stacji”.
Głównym zadaniem Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej jest
zarządzanie infrastrukturą i organizowanie przewozów turystycznych. Dlatego zarząd, chcąc
współorganizować wydarzenia
kulturalne, zamierza podpierać
się profesjonalistami w tej dziedzinie. Toczą się już w tej kwestii rozmowy z dużymi piaseczyńskimi instytucjami: Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną.
– Zapraszamy do współpracy
wszystkie osoby, które mają jakąś inicjatywę, jakiś pomysł, co
można zrobić na stacjach, w pociągu. Mogą to być wydarzenia
kulturalne, społeczne, happe-

ningi. Jest to przestrzeń dla teatrów, kina nocnego, do obserwowania gwiazd czy spotkań
z ciekawymi ludź-mi w pociągu
podczas wyprawy sobotniej lub
niedzielnej. Jesteśmy na to bardzo otwarci – podkreśla Michał
Duraj, wiceprezes zarządu
PGTKW.

Modelarnia z imponującą makietą jest chętnie odwiedzana przez najmłodszych
Foto Hubert Gieleciński
torej godziny obrócić. Na te,
które chcą trochę posiedzieć na
polance w Runowie, czyli pojadą pierwszym pociągiem,
a wrócą drugim. I na takie, które
chcą poprzebywać cały dzień na

odskocznię od pracy przed monitorem komputera czy od życia
codziennego. Klubowicze szczególnie cenią sobie to, że mogą
tu popracować w realnej materii. Dotknąć rzeczy, które nie

W każdą niedzielę zapraszamy na przejażdżki piaseczyńską kolejką
Foto Hubert Gieleciński
Wycieczki
– edukacja turystyczna
Tegoroczny sezon turstyczny na kolejce zaczął się 11
marca. Pierwszy niedzielny
przejazd kolejką odbył się pod
hasłem „Sklepy zamknięte – pojedź wąskotorówką!”. Drugi, 25
marca, z topieniem Marzanny
z mostu w Głoskowie i pierwszym wiosennym (według kalendarza) ogniskiem na polanie
w Runowie.
Oferta turystyczna Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolejki Wąskotorowej to przejazdy niedzielne dla indywidualnych osób
oraz dla grup zorganizowanych,
głównie szkolnych i przedszkolnych, w tygodniu. Dodatkowo
można wynająć pociąg na specjalną okazję typu urodziny lub
spędzić w ten sposób sylwestra.
Do tej pory w niedzielę pociąg jeździł tylko raz, odjeżdżał
o godzinie 11.00 i wracał po
15.00. – Planujemy to zmienić.
Mamy przekonanie, że tych przejazdów powinno być więcej.
Chcemy, żeby pociągi jeździły
trzy razy – mówi Piotr Nowicki.
– Pierwszy kurs byłby o godzinie 10.00, drugi o 11.30, a trzeci
o godzinie 14.00. Dzięki temu
osoby, które chcą skorzystać
z naszej oferty, mogą dzielić się
na różne grupy. Na te, które
tylko chcą się przejechać i w pół-

polance. Wtedy pojadą pierwszym pociągiem i wrócą dopiero
trzecim.
W trakcie opracowywania
jest również kompleksowa oferta
dla dzieci w wieku 8–12 lat,
w formie kilkugodzinnych zająć
pod hasłem „zielone klasy”. Ma
ona łączyć zarówno elementy
przyrodnicze realizowane na
polanie w Runowie i w sąsiadującym z nią lesie, jak i te kolejowe, czyli na przykład przejazdy drezyną na stacji czy
zwiedzanie modelarni.
– Myślimy również nad aktywizacją tych rejonów, gdzie
pociąg nie dojeżdża, na przykład
Grójca czy Nowego Miasta nad
Pilicą – dodaje Michał Duraj.
– Na początek na te stacje chcielibyśmy przewieźć samochodami drezyny i zrobić tam pikniki drezynowe. Wiąże się to
oczywiście z dużym nakładem
pracy w celu przygotowania torów, żeby były przejezdne, ale
będziemy starali się to zrealizować już w tym roku.
Park maszynowy
– edukacja techniczna
Od dziesięciu lat na stacji
kolejki w Piasecznie istnieją
dwa kluby majsterkowicza. Jeden z nich to modelarnia, drugi
drezyniarnia. Przychodzące tu
osoby traktują te miejsca jako

znikają wraz z wyłączeniem
prądu. Mimo że obydwa kluby
działają na zasadzie równoprawnych członków, a nie zajęć
w stylu nauczyciel i uczniowie,
można przyjść na spotkanie, nie
mając żadnego doświadczenia
technicznego. Majsterkowicze
chętnie dzielą się swoim doświadczeniem z nowymi członkami.
Kolejnym pomysłem na
uatrakcyjnienie stacji w Pia-

secznie są plany odbudowy
parku maszynowego i wprowadzenie edukacji technicznej. Istnieją już wstępne projekty
w tym zakresie.
– Jeden jest taki, żeby skontaktować się ze szkołami technicznymi, które są w okolicy
i uruchomić tokarkę do zestawów kołowych, która znajduje
się na hali – opowiada Piotr Nowicki. – Chcemy, żeby to był rodzaj praktyk, w ramach których
uczniowie poznają zasady działania tej tokarki, wyczyszczą ją,
oczywiście z naszym wsparciem, i spowodują, że zacznie
działać, przynajmniej pokazowo.
Mamy w tym dwa cele. Po
pierwsze, będzie to praktyka dla
tych młodych ludzi, żeby chociaż trochę z tą techniką się zapoznali. Po drugie – liczymy na
to, że wśród tych ludzi znajdą
się osoby, którym się to spodoba
i będą dalej z nami współpracować, zaangażują się w życie kolejki.
Na przestrzeni dekad na
stacji w Piasecznie były realizowane w pełnym spektrum naprawy taboru, a w latach międzywojennych konstruowano
tu nawet zupełnie nowe pojazdy. W halach kolejki znajduje
się kilkanaście maszyn typu tokarki, frezarki, dłutownice, piły
taśmowe, piły ramowe. Jest
też piec do odlewania metali.
– Chcielibyśmy je odgruzować,
bo na razie stoją w kącie hali
i są pozastawiane jakimiś rzeczami – mówi Michał Duraj
– a potem wyczyścić i wyekspo-

nować, może nawet niektóre
z nich uruchomić. Nie planujemy wykorzystania produkcyjnego tych maszyn, ale stworzenie technologicznego parku
w formie wystawy.
Zachować od zapomnienia
– edukacja historyczna
Kolejnym planem jest stworzenie ścieżki historycznej na
terenie stacji w Piasecznie. Specjalnie opracowane i zamontowane tablice będą opowiadały
o historii tego miejsca i znajdujących się tam elementach taboru kolejowego. Powstaną
również wystawy okolicznościowe z okazji świętowania
120-lecia istnienia kolejki. Wąskotorówka przez dziesięciolecia była kręgosłupem komunikacyjnym regionu. Były z nią
związane całe masy ludzi i pomimo upływu czasu w rodzinnych albumach fotograﬁcznych,
w szufladach, na strychach
nadal jest wiele pamiątek i skarbów, które wiążą się z historią
kolejki.
– Prosimy wszystkich o podzielenie się swoimi wspomnieniami na jej temat oraz o udostępnienie nam wszelkich dokumentów i fotografii z nią
związanych – zachęca Michał
Duraj. – Użyczone materiały zostaną profesjonalnie zdigitalizowane i zamieszczone w archiwum cyfrowym. Chcemy jak
najwięcej tej pięknej historii
ocalić od zapomnienia.
Hubert Gieleciński

Stare maszyny w części warsztatowej stanowią potencjał do stworzenia technologicznej
wystawy
Foto Katarzyna Jerczyńska/Klub Fotograficzny w Piasecznie
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Wystawa „Ciuchcie warszawskie”
Dzięki uprzejmości Stacji Muzeum do 19 kwietnia na piaseczyńskim
rynku będziemy mogli zapoznać się z historią warszawskich kolejek
dojazdowych.
Wystawę otworzyła pani Bożena Żelazowska, przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
i Daniel Putkiewicz, wiceburmistrz Piaseczna.
Warszawskie kolejki dojazdowe odegrały ogromną rolę
w rozwoju stolicy oraz okolicznych miejscowości. Woziły towary, początkowo głównie do
Warszawy, a po zbudowaniu
łącznic z „dużą koleją” przeładunek pozwalał na dalszą
wędrówkę wszelkich dóbr
w świat.
Osobną kwestią były przewozy pasażerskie, pełne swoistego folkloru – czy chodzi
o pielgrzymów do cadyka, wyjazdy na letniska, czy też o wyprawy na wykwintne obiadki
do podwarszawskich lokali.
Parowoziki ciągnące wagony
Warszawa ochrzciła mianem

„samowarków”, gdyż ich
kształty, sapanie oraz gorąca
woda wydawana czasem na
stacjach końcowych kojarzyły
się właśnie z popularnym
w tamtych czasach sprzętem
domowym. Lata powojenne
przyniosły im miano „ciuchci”,
co również można zaliczyć do
sympatyczniejszych określeń
kolejek.
Stopniowo wypierane przez
autobusy, powoli znikały z podwarszawskiego krajobrazu, demontowane, wywożone na
złom. Ze wszystkich podwarszawskich wąskotorówek ocalała tylko dawna Kolej Grójecka,
pozbawiona odcinka w kierunku Warszawy.
Sieć kolei dojazdowych
była nie tylko wąskotorowa, istniały też dwie linie normalnotorowe, z których jedna przetrwała do dziś, będąc zarazem
najstarszą na Mazowszu (oraz

Na wystawie została przybliżona historia siedmiu kolejek
• Kolei Wilanowskiej – nieistniejącej kolei dojazdowej, która kursowała po wąskim torze dawniej z Warszawy do Wilanowa, Powsina i Konstancina, stając się z czasem częścią kolejki grójeckiej;
• Piaseczyńskiej Kolei Wąskotorowej – dawnej kolei dojazdowej, współcześnie kursującej jako linia turystyczna na trasie Piaseczno – Tarczyn;
• Kolei Młocińskiej – istniejącej w latach 1929–1943, normalnotorowej, prywatnej kolei, łączącej Warszawę z Młocinami, Łomiankami i składnicą amunicji w Palmirach w Puszczy Kampinoskiej;
• Kolei Mareckiej – istniejącej od 1897 do 1974 roku kolei wąskotorowej umożliwiającej w ostatnim okresie kursowania
dotarcie z Radzymina i Marek na Pragę;
• Kolei Jabłonowskiej (zwanej także Koleją Karczewską) –
kursującej dawniej z Jabłonny przez Warszawę do Karczewa
i Starej Miłosny;
• Kolei Poligonowej – wojskowej linii wąskotorowej kursującej z Rembertowa, obsługującej także transport cywilny;
• osobno potraktowana została Warszawska Kolej Dojazdowa, która jako oddzielny twór odgrywała i nadal odgrywa
rolę nie tylko transportową, ale wręcz kulturotwórczą.
terenach II RP) koleją elektryczną – jest nią kolej WKD,
jeżdżąca dziś z centrum War-

szawy do Grodziska Mazowieckiego, Podkowy Leśnej czy Milanówka. Drugą była istniejąca

Realizowane projekty Budżetu Obywatelskiego
Obecnie trwa druga edycja Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie. Do 30 marca
osoby zainteresowane mogą zgłaszać swoje propozycje zmian w Piasecznie
na stronie bo.piaseczno.eu oraz za pomocą papierowych formularzy.
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
zajmuje się również realizacją projektów wybranych w ubiegłorocznej edycji. Zgodnie z zasadami
wszystkie projekty wybrane
w głosowaniu przez mieszkańców w pierwszej edycji powinny
zostać zrealizowane do końca bieżącego roku. Poniżej opisany został obecny stan ich realizacji.
Bezpieczne przejścia dla
pieszych w Piasecznie – aktywne „kocie oczy” – projekt
znajduje się na etapie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na oznaczenie drogowe
w gminie Piaseczno. Planowana
realizacja w okresie wakacyjnym.
Organizacja pikniku rodzinnego. Turniej piłki nożnej dla dzieci „Minimistrzostwa Świata” – projekt koordynowany przez Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Proponowana
data realizacji 1–3 czerwca 2018
roku.
Pies w mieście Piasecznie
– projekt znajduje się na etapie postępowania przetargowego. Termin realizacji zależny od warunków atmosferycznych. Planowany
termin realizacji – kwiecień 2018.
Miejski tor modelarski
oﬀ-road dla modeli w skali 1:10
– rozważane są trzy możliwości
realizacji. Wszelkie propozycje
zmian są konsultowane z pomysłodawcą projektu. Planowana realizacja – do końca 2018 roku.
W drodze do III ligi – profesjonalne wyposażenie stadionu miejskiego przy ul.
1 Maja 16 w Piasecznie. Planowana realizacja – do końca czerwca
2018 roku.

MamBox na placu zabaw w parku im. Książąt Mazowieckich
w Piasecznie
Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
MamBox – ławka do karmienia i przewijania niemowląt – projekt został zrealizowany w marcu.
Budowa chodnika wzdłuż
ul. Żółkiewskiego – przeprowadzono procedurę wyboru
biura projektowego w celu opracowania koncepcji przedmiotowej zadania. Planowany termin
realizacji – druga połowa 2018 r.
Kąciki relaksu ZSP w Piasecznie – realizacja we współpracy z Radą Rodziców przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Piasecznie.
Zakładany termin realizacji – do
końca kwietnia 2018 roku.
Doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej. Planowana realizacja w okresie wakacyjnym.
Rozbudowa systemu rowerów miejskich o dodatkową
stację: Piaseczno – Stadion
Miejski– postępowanie przygotowawcze zostanie wszczęte do
maja 2018 r. Tempo realizacji za-

leżne jest od ﬁrmy obsługującej
system rowerów miejskich.
Nowe ławki i kosze uliczne na terenie Zalesia Dolnego
oraz Gołkowa Letniska – gotowość realizacji, oczekiwanie na
korzystne warunki atmosferyczne (utrzymujące się dodatnie
temperatury powietrza).
Deptak Marusarzówny
oraz modernizacja ciągu pieszego przy Parku Zachodnim
– przeprowadzono procedurę
wyboru biura projektowego
w celu opracowania koncepcji
przedmiotowej zadania. Planowany termin realizacji – druga
połowa 2018 roku.
Monitoring na Osiedlu
Kusocińskiego oraz Park Zachodni lub Osiedle Wojska
Polskiego. Planowana realizacja w trzecim kwartale 2018 roku.
Wyniesienie przejść dla
pieszych na Powstańców
Warszawy, wariant I. Planowany termin realizacji – okres

letni w 2018 roku.
Zielona bariera wzdłuż
Puławskiej – realizacja zależna
jest od zgody GDDKiA. Oddział
GDDKiA w Ożarowie Mazowieckim wyraził wstępną zgodę.
Obecnie trwa oczekiwanie na
zgodę zarządu GDDKiA w Warszawie.
Klony na Rynku Piaseczyńskim – projekt w trakcie
uzgodnień dokumentowych. Planowana realizacja – w drugiej połowie roku.
Animacja w Bibliotece –
zajęcia literacko-plastyczne
wokół książki – projekt jest właśnie realizowany.
E-senior w świecie aplikacji mobilnych. Planowana realizacja – do końca czerwca 2018 r.
Nareszcie bez smyczy –
wybieg z przeszkodami, Chyliczkowska – realizacja zależna
od decyzji konserwatora zabytków, a także od prac planowanych oraz prowadzonych obecnie
na terenie Parku Książąt Mazowieckich w Piasecznie (dawniej
Park Miejski). W przypadku opóźnień prac w parku może wystąpić ryzyko przesunięcia realizacji
projektu na początek roku 2019.
Uspokojenie ruchu na ul.
Jarząbka poprzez zainstalowanie dwóch progów zwalniających – przy przedszkolu
i przy nowym parkingu. Planowany termin realizacji – lato 2018.
Na termin realizacji mogą wpłynąć inwestycje w ul. Pawiej.
Szczegółowe opisy wszystkich projektów dostępne są na
stronie internetowej budżetu
www.bo.piaseczno.eu.
*

tylko kilkanaście lat Kolej Młocińska, z którą wiąże się sporo
ciekawostek i anegdot.
Wspominane przez poetów,
pisarzy, pieśniarzy kolejki zasługują na przypomnienie i oży-

wienie w ludzkiej pamięci przy
pomocy wystawy „Ciuchcie
warszawskie”.
Michał Fludziński
Stacja Muzeum

Dotacje udzielane jednostkom oświatowym

23 marca, odbyło się zorganizowane z inicjatywy
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, bezpłatne szkolenie
pt. „Naliczanie, rozliczanie i kontrola dotacji udzielanych przez samorządy jednostkom oświatowym
w roku 2018.”
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
W spotkaniu, skierowanym do dyrektorów i właścicieli niepublicznych oraz publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż gmina organ,
wzięli udział przedstawiciele czterdziestu z pośród pięćdziesięciu dwóch piaseczyńskich placówek.
– Powodem zorganizowania szkolenia, jest przedstawienie zmian w Ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, które obowiązują od 1 stycznia 2018r., omówienie sposobu wyliczania dotacji oraz kierunków
współpracy z placówkami oświatowymi na terenie naszej gminy – tłumaczy Wiceburmistrz Hanna – Kułakowska Michalak – dziękuję za obecność dyrektorów i właścicieli przedszkoli w szkoleniu i mam nadzieję, że
spotkanie przyniesie efekty w postaci usprawnienia
współpracy naszego samorządu z piaseczyńskimi placówkami oświatowymi.
Szkolenie poprowadziła ekspertka, szkoleniowiec
z zakresu dotacji dla placówek niepublicznych – Pani
Agnieszka Pessel.

6
Opłata za zmniejszenie
naturalnej retencji terenowej
W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DzU z 2017 r., poz. 1566 ze
zm.), wprowadzająca zmiany w dotychczasowym systemie
gospodarowania wodami w Polsce.
Ustawa nakłada na burmistrza obowiązek poboru opłat za
usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.
Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za
zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 mkw.
robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem,
mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie
więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji
otwartej lub zamkniętej.
Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość
opłaty zależy od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie
czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób
obliczania opłaty reguluje art. 272 ust. 8 ustawy Prawo wodne,
zgodnie z którym należność ustala się jako iloczyn jednostkowej
stawki, wyrażonej w mkw. wielkości utraconej powierzchni
biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Burmistrz Miasta i Gminy zwraca się z prośbą do właścicieli
lub posiadaczy nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500
mkw., która została zabudowana w co najmniej 70%, o złożenie
wypełnionego oświadczenia dotyczącego wielkości utraconej
powierzchni biologicznie czynnej do Wydziału Ochrony Środowiska w Piasecznie przy ul. Wojska Polskiego 54 lub przesłanie
oświadczenia na adres: laczynska@piaseczno.eu w terminie do
6 kwietnia 2018 r. Podane dane posłużą do wyliczenia wysokości
opłaty za zmniejszenie retencji terenowej.
Wzór oświadczenia dostępny jest w formie elektronicznej
na stronie www.piaseczno.eu oraz w formie papierowej w siedzibie Urzędu.
*

„Łączy Nas Sport,
Nie Narkotyki”
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Erasmus+ zmienia życie,
otwiera umysły
Od 2014 roku w piaseczyńskich placówkach oświatowych realizowane są projekty
z programu Erasmus+. Łączna wartość wszystkich umów o doﬁnansowanie podpisanych przez piaseczyńskie szkoły i przedszkola w ramach programu to kwota ponad
1,4 mln zł.

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń szkół realizujących bądź planujących realizację projektów w ramach
Erasmusa
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
14 marca br. dzięki zaangażowaniu dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy
w Zalesiu Górnym odbyła się
konferencja „Realizacja projektów edukacyjnych z funduszy
zewnętrznych – dobre praktyki
placówek oświatowych w gminie Piaseczno”.
Jak podkreśliła na wstępie
pani Marta Blauth, dyrektorka
szkoły, inspiracją do zorganizo-

wania spotkania była chęć podzielenia się własnymi doświadczeniami z innymi placówkami oświatowymi w naszej gminie. Głównym celem
konferencji zorganizowanej
przez szkołę przy współpracy
z gminą Piaseczno było zachęcenie przedstawicieli zarówno
przedszkoli, jak i szkół do sięgania po środki z funduszy zewnętrznych i realizowania

dzięki nim projektów edukacyjnych. Kadra Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy,
która zorganizowała już kilka
projektów dzięki pozyskanym
środkom, postanowiła zaprezentować swoje osiągnięcia
w ramach programu Erasmus+
oraz omówić z uczestnikami
konferencji możliwości uzyskania zewnętrznego dofinansowania.

– Projekty w ramach programu Erasmus+ ﬁnansowane
są w całości ze środków Unii Europejskiej, a szkoły nie ponoszą
dodatkowego wkładu własnego.
Do tej pory kadra pedagogiczna
sześciu piaseczyńskich szkół
oraz dwóch przedszkoli otrzymała środki zewnętrzne na realizację własnych projektów –
wyjaśniła wiceburmistrz Hanna
Kułakowska-Michalak.

Budowa drogi 722
Zainaugurowano cykl spotkań z uczniami klas gimnazjalnych w ramach akcji, promującej sport jako alternatywę
dla licznych pokus i zagrożeń, z jakimi spotyka się młodzież.
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Piasecznie oraz klubem Bąkowski Fight Club, przeprowadzi w tym roku osiem spotkań
z młodzieżą w ramach kampanii „Łączy Nas Sport, Nie
Narkotyki”. Inauguracja akcji miała miejsce 15 marca br.
w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.
Kampania pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Piaseczno Zdzisława Lisa to autorski projekt mistrzów
świata w kick boxingu, a obecnie działaczy sportowych,
Piotra Bąkowskiego oraz Łukasza Makarewicza. Jej celem
jest przekazanie wiedzy o zagrożeniach wynikających
z przemocy, nadużywania alkoholu czy używania środków
odurzających – w taki sposób, by zachęcić młodych ludzi
do wszelkiego rodzaju aktywności, która może być alternatywą do zachowań o charakterze patologicznym.
– Mamy nadzieję, że przekazane treści będą dla młodzieży wskazówką do rozwiązywania napotykanych przeszkód oraz inspiracją do pokonywania własnych słabości
– powiedziała podczas inauguracji akcji wiceburmistrz Hanna
Kułakowska-Michalak odpowiedzialna za sprawy oświatowe.
W trakcie spotkań policjanci i sportowcy postarają się przekonać młodzież do podejmowania właściwych wyborów, które
pozwolą im ominąć stojące przed nimi niebezpieczeństwa.
– Dziękujemy komendantowi piaseczyńskiej policji mł.
insp. Robertowi Chmielewskiemu i oﬁcerowi prasowemu
Jarosławowi Sawickiemu oraz panu Piotrowi Bąkowskiemu
za zaangażowanie i przeprowadzenie tak ważnej akcji społecznej – dodał wiceburmistrz Daniel Putkiewicz.

Rozpoczął się remont drogi wojewódzkiej pomiędzy
Gołkowem a Jazgarzewem.
Po zakończeniu remontu na prawie dwukilometrowym odcinku
drogi powstaną zatoki autobusowe i spowalniacze ruchu, a przy
ulicy – ciąg pieszo-rowerowy.
Od połowy marca trwają roboty drogowe na odcinku drogi
wojewódzkiej nr 722 pomiędzy
Gołkowem a Jazgarzewem. Przebudowa prowadzona jest na liczącym 1,83 km odcinku od ul. Pod
Bateriami do ul. Głównej. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.
z o.o. z Mińska Mazowieckiego, a
prace wykonywane są na zlecenie
Mazowieckiego Zarządu DrógWojewódzkich.
Po zakończeniu remontu
przebudowywany fragment
drogi zyska ciąg pieszo-rowerowy na całej swojej długości.
Remont obejmie także zniszczony most żelbetowy na Jeziorce. Przy drodze mają też po-

Fragment zamkniętej na czas remontu drogi wojewódzkiej pomiędzy Gołkowem a Jazgarzewem
wstać zatoki autobusowe przy
przystankach.
Oprócz tego projekt przebudowy obejmuje m.in.:
• budowę i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni;
• wprowadzenie elementów
spowalniających ruch;
• wykonanie odwadniających
kolektorów deszczowych;

• przebudowę zjazdów na posesje;
• przebudowę skrzyżowań.
Rozbudowa drogi ma potrwać do 25 sierpnia 2019 r. Do
tego czasu wyłączony z ruchu będzie cały remontowany odcinek.
Objazd budowy został wytyczony
ulicami Dworską i Źródlaną.
– Wykonawca zapewni dojazd również do lokali użyteczno-

ści publicznej usytuowanych
przy remontowanym odcinku,
takich jak bank czy kościół, ale
oczywiście możliwe są czasowe
utrudnienia w tym zakresie – informuje Monika Budron, rzecznik
prasowy Mazowieckiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich.
*
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Raport z konsultacji
społecznych w Zalesiu Górnym

Nowoczesny pojazd
komunalny

Jesienią 2017 roku, w ramach sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Zalesiu Górnym, przeprowadzono konsultacje społeczne
z mieszkańcami tego terenu.
Podsumowanie konsultacji, „Pełen raport końcowy z konsultacji
społecznych” oraz dokument
„Wnioski, postulaty i rekomendacje pisemne uczestników
konsultacji społecznych” można
znaleźć na stronie www.bip.piaseczno.eu w zakładce „planowanie przestrzenne/konsultacje
ekstradodatkowe”.
Konsultacje społeczne stanowiły uzupełnienie i pogłębienie ustawowego trybu procedury planistycznej. Dalsze prace
będą polegać na sprawdzeniu,
które z wniosków płynących
z procesu konsultacyjnego
gmina jest w stanie uwzględnić
w formie zapisów miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Uczestnicy konsultacji będą
mogli sprawdzić, czy decyzje podejmowane przez gminę w dalszych fazach sporządzania
planu okażą się zbieżne ze zgłaszanymi postulatami. Będzie to
możliwe podczas kolejnych konsultacji związanych z opracowywaniem projektu, szczególnie na
etapie wyłożenia go do publicznego wglądu.
Część wniosków z konsultacji społecznych da się ująć
w dość sztywnej formule tzn.
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jednak
część wymaga zaangażowania merytorycznego wydziałów urzędu, które nie zajmują
się na co dzień sprawami urbanistycznymi.

Wypracowana w trakcie konsultacji wizja układu przestrzeni
publicznych w Zalesiu Górnym
W trakcie spotkań zgłoszono silne potrzeby ustalenia
zasad dotyczących zagospodarowania przestrzeni Zalesia Górnego, ale także innych aspektów

funkcjonowania zaleskiej społeczności. Może w przyszłości
dojdzie do stworzenia odrębnych „kodeksów zaleskich”?
*

„Nie lubię pana, panie Fellini” – monodram
17 kwietnia, w ramach Wtorku Teatralnego, zapraszamy na sztukę o Giulietcie
Masinie.
Ile może zmieścić walizka? Taka
mała, na kółkach, z wysuwaną
rączką. „Nie lubię pana, panie Fellini” Marka Koterskiego pokazuje,
że zaskakująco wiele. Stos ciuchów, nos klauna z czerwonej
pianki, ﬁlmowy klaps, ślubne zaproszenie, buty do stepowania,
bębenek, mnóstwo innych szpargałów. I opowieść o trwającej kilkadziesiąt lat miłości do nielubianego mężczyzny.
W monodramie, w którym
główną rolę gra Małgorzata Bog-

dańska, walizka towarzyszy bohaterce od początku do końca
przedstawienia, a wyjmowane
z jej wnętrza przedmioty otwierają kolejne rozdziały historii
wielkiej miłości i wiecznej niechęci, historii związku Giulietty
Masiny i Federica Felliniego.
Aby poznać tę historię, zapraszamy 17 kwietnia o godz.
20.00 do Domu Kultury w Piasecznie. Bilety w cenie 20 zł dostępne są w kasie Domu Kultury
oraz na www.biletyna.pl.

Cyfrowe archiwum
Biblioteka w Józefosławiu tworzy cyfrowe
archiwum zbiera fotograﬁe, mapy, dokumenty, spisane opowieści i wspomnienia
o Józefosławiu i Julianowie.

Biblioteka zachęca do:
• przejrzenia domowych szuflad, albumów, komputera;
• porozmawiania z rodziną i sąsiadami;
• przyniesienia do biblioteki materiałów – zarówno tych sprzed 5,
jak i sprzed 50 lat; zostaną one zeskanowane i oddane właścicielom.

Wszystkie materiały znajdą się w cyfrowym archiwum,
a wybrane mogą trafić do publikacji, którą planujemy wydać w tym roku.
Archiwum znajduje się
pod adresem: www.tnij.at/archiwumcyfrowe.
*

W celu polepszenia jakość usług i szybszej reakcji na zgłoszone awarie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Piasecznie zakupiło nowoczesny pojazd ﬁrmy KAISER,
przeznaczony do czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody.
Specjalny dwufunkcyjny samochód, do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
wraz z odzyskiem wody, jest niezbędny do terminowego
przeglądu sieci, szczególnie w dalszych obszarach gminy.
Technologia czyszczenia ciągów kanalizacyjnych z tzw. odzyskiem polega na ﬁltrowaniu wysysanych ścieków, a odzyskaną w ten sposób wodę wykorzystuje się do dalszej pracy
płukania kanałów. Dzięki temu pojazd w trakcie dnia roboczego jest w stanie bez większego problemu wykonać czyszczenie kanalizacji o łącznej długości trzy, cztery razy większej
niż tradycyjne maszyny czyszczące. Może wykonywać prace
w terenie bez zjazdu na bazę nawet przez kilka godzin. Obecnie używany przez spółkę samochód nie jest wyposażony
w tego typu system, co znacząco obniża jego efektywność.
Szkolenia pracowników z zakresu użytkowania maszyny
przewidziano na czerwiec br. Cena inwestycji to 2 513 505,00 zł
brutto.
Jest to kolejny zakup spółki dokonany w ostatnim czasie
w celu poprawy jakości świadczonych usług. W 2017 roku PWiK
Piaseczno zamówiło kamerę do monitorowania sieci w cenie
119 310,00 zł brutto. W planach spółki jest także przeprowadzenie kompleksowego przeglądu sieci kanalizacyjnej i deszczowej wraz z bieżącą konserwacją i czyszczeniem.

Biblioteka poszukuje
wolontariuszy
Nie siedź w domu, przyjdź do nas i naucz się nowych rzeczy. Zapraszamy zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe,
która mają trochę wolnego czasu i chcą zdobyć nowe
umiejętności, którymi będą mogły pochwalić się w CV!
Filia Biblioteki Piaseczno-Osiedle, informacje pod numerem telefonu: 22 750 69 93.

Małgorzata Bogdańska jako Giulietta Masina

II Festiwal Przystanek
Komiks
8 kwietnia w Przystanku Kultura
odbędzie się po raz
drugi festiwal
poświęcony komiksowi.
Fani tej charakterystycznej formy przekazu będą mogli obejrzeć nowości oraz je zakupić na
stoiskach wydawniczych dostępnych w godz. 12.00–18.00.
Dzieci zapraszamy natomiast
do skorzystania z warsztatów
komiksowych, które bezpłatnie poprowadzi Daniel Chmielewski. Spotkanie dla dzieci
w wieku 6–9 lat zaplanowano
na godz. 11.00, a dla dzieci 10–15
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lat na godz. 13.30. Obowiązują
zapisy: www.strefazajec.pl/course/view/id/6044.
W programie festiwalu
znajdują się także: wykład Kuby
Ryszkiewicza ,,Od pomysłu do
komiksu” o godz. 13.00, spotkanie z Henrykiem Glazą, autorem komiksu ,,Tylko Spokojnie”,
o godz. 14.30, a także spotkanie
z Janem Mazurem, autorem komiksu ,,Tam, gdzie rosną mirabelki” o godz. 16.00.
Zwieńczeniem imprezy będzie wernisaż wystawy Szawła
Płóciennika ,,Nie odchodź albo
zostań” o godz. 18.00.
Zapraszamy do śledzenia
wydarzenia na Facebooku, gdzie
publikowane będą informacje festiwalowe.
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„Włącz Aktywność”
z Dorotą Świeniewicz
Legenda europejskiej siatkówki
przyjedzie do Piaseczna. Cel? Poszukiwanie talentów!
Ma na swoim koncie 325 spotkań
w biało-czerwonej koszulce, zdobyła dwukrotnie mistrzostwo Europy, wiele razy sięgała po krajowe trofea w Polsce, Włoszech
oraz Hiszpanii. O kim mowa?
O Dorocie Świeniewicz, która już
11 kwietnia odwiedzi Piaseczno!
„Włącz Aktywność” z Dorotą
Świeniewicz to cykl spotkań
w pięciu miastach w Polsce. Tegoroczna akcja rozpocznie się
10 kwietnia w Puławach, 11 kwietnia była siatkarka między innymi
włoskiego Desparu Perugia spotka się z młodzieżą z Piaseczna,
by dzień później odwiedzić Legionowo. Pod koniec maja Dorota
Świeniewicz przyjedzie do Sosnowca oraz Wadowic, i to właśnie w mieście urodzenia Jana
Pawła II zakończy się tegoroczna
edycja „Włącz Aktywność”.
Spotkanie oraz wspólny trening z jedną z najlepszych polskich zawodniczek to tylko część
z wielu atrakcji, jaką dla młodzieży podczas kilku wspólnych
godzin przygotowali organizatorzy. Spotkanie z dietetykiem ma

Dorota Świeniewicz ze złotym medalem Mistrzostw Europy
Foto Rafał Bała
uświadomić dzieciom, jak ważne
jest w codziennym życiu prawidłowe odżywianie, a także to, że

zła dieta, spożywanie gazowanych napojów czy słodyczy
w ogromnych ilościach może

Memoriał
Sławomira Rosłona
mieć dla organizmu opłakane
skutki. Trener mentalny będzie
z kolei przekonywał, że niezwykle ważne, bez względu na to, czy
mamy 9, czy 30 lat, jest wyznaczanie sobie ambitnych celów
i dążenie do realizacji założonych
wcześniej planów. Fizjoterapeuta pokaże, jak obchodzić się
ze swoim ciałem, przekona młodzież, że ważne w naszym życiu
są nie tylko prawidłowo wykonane ćwiczenia, ale także tak
z pozoru banalne rzeczy jak prawidłowe siedzenie podczas zajęć
w szkole czy odrabianie zadań
w domowym zaciszu.
Każda z osób biorących udział
w warsztatach na długo zapamięta spotkanie z legendą polskiej siatkówki. Możliwość wspólnego treningu, zdjęcia czy
rozmowy z Dorotą Świeniewicz
ma w jeszcze większym stopniu
zaktywizować polskie dzieci, dać
im pozytywnego „kopa” do jeszcze cięższej pracy, bo tylko ta
może dać w przyszłości wymierne efekty. Spotkanie jest
możliwe dzięki współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki
oraz miastem Piaseczno. Ktoś
mądry powiedział kiedyś, że
wielki sportowiec to 10-15% talentu, a resztę stanowią wysiłek
i ciężka praca. Z tym zdaniem doprawdy trudno polemizować…

Nestor piaseczyńskiej koszykówki
Z okazji 80. urodziny i 55. rocznicy pracy
trenerskiej Andrzeja Fuska, zorganizowane zostało dla niego spotkanie – niespodzianka.
Zorganizowana w tajemnicy
przed jubilatem odbyło się
23 marca w Liceum Ogólnokształcącym i była dla niego
wielkim zaskoczeniem. Z życzeniami przywitał go m.in.:
Burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis, Przewodniczący Rady
Piotr Obłoza, Przewodnicząca
Komisji Sportu Anna Krasuska, przedstawiciele Polskiego
i Wojewódzkiego Związku Koszykówki oraz wiele pokoleń
uczniów, zawodniczek i zawodników z kilkunastu zespołów, które prowadził jako
trener tj.: koszykarki nieistniejącej Jezioranki, zawodniczki z Polonii Warszawa,
MUKS Piaseczno, przedstawiciele koszykarzy z konstancińskiego klubu koszykówki
na wózkach SKS Konstancin
oraz najbliższa rodzina.
Spotkanie przepełnione
było wspomnieniami, anegdotami oraz życzeniami. Wydarzenie uświetnił koncert
oraz pokaz slajdów ze zdjęciami i filmem przygotowanym przez zawodniczki, które
trenowały pod okiem Pana
Andrzeja. Na zakończenie czę-

ści oficjalnej wjechał tort, natomiast po zdmuchnięciu
świeczek, rozpoczęła się nieoficjalna część uroczystości.
Urodził się 20 marca 1938 r.
we Lwowie. Po wybuchu wojny wyjechał z rodziną do Muszyny. Tam spędził młodość.
Po maturze, rozpoczął studia
na Politechnice w Gliwicach.
Jednak miłość do sportu wygrała i po trzech latach, przeniósł się na warszawski AWF,
który skończył celująco w 1962
roku.
Po studiach, wraz żoną,
trafili do nowo otwieranego
LO w Piasecznie. Niemal natychmiast dał się poznać, jako
wielki pasjonat sportu. Namówił dyrekcję szkoły, do rozbudowy sportowej infrastruktury. Dzięki nieustannie podnoszonym umiejętnościom
i znakomitemu kontaktowi
z uczniami doprowadził piaseczyńskie liceum do ścisłej czołówki województwa
w grach zespołowych i lekkiej
atletyce.
Od 1967 r. trener Fusek
koncentrował się na koszykówce. Grupę utalentowa-

Sławomir Rosłon, polski trener lekkoatletyczny, był wychowawcą wielu pokoleń biegaczy, prekursorem lekkiej
atletyki na terenie Piaseczna.
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
16 marca 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Zdzisław Lis, prezes zarządu Warszawsko-Mazowieckiego
Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki Tomasz Majewski
oraz prezes Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego
„Kondycja” Wiesław Paradowski podpisali porozumienie
określające zasady współpracy przy zaplanowanym wydarzeniu sportowym – Memoriale Sławomira Rosłona,
który ma się odbyć w maju w Piasecznie.
– Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia „Kondycja”,
które pozyskało z Ministerstwa Sportu i Turystyki doﬁnansowanie na zgłoszony przez siebie projekt, gmina Piaseczno będzie mogła włączyć się w wyjątkowe sportowe
przedsięwzięcie – wyjaśnia wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.
Strony porozumienia podjęły współpracę partnerską,
mającą na celu uczczenie pamięci Sławomira Rosłona,
a zarazem popularyzację sportu wśród mieszkańców gminy.
Memoriał oraz mityng sportowy z udziałem licencjonowanych zawodników PZLA zaplanowany jest na 20 maja
br. Zmagania sportowców rywalizujących w poszczególnych konkurencjach lekkoatletycznych: 100 m, 110 m ppł,
200 m, 400 m, 600 m, 800 m, 1 000 m, 1 500 m, 5 000 m, skok
w dal oraz 4 x 110 m ppł., będzie można podziwiać na stadionie miejskim w Piasecznie przy ul. 1 Maja 16.
Organizator – Stowarzyszenie „Kondycja” przewiduje
także transmisje zawodów w Internecie. Wszelkie informacje będą na bieżąco aktualizowane na facebookowej
stronie organizatora.
Partnerami projektu są: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Lekkoatletyki, Powiat Piaseczyński
oraz GOSiR Piaseczno.

Sukcesy piaseczyńskich
snowboardzistów

Koszulka na 80. urodziny dla trenera Andrzeja Fuska
Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
nych dziewcząt doprowadził
na poziom wyczynowy. Założył szkolny klub MKS Jezioranka Piaseczno. W 1970 i 1971
roku jego podopieczne zdobyły Mistrzostwo Polski Juniorek i awansowały do II ligi,
a kilka zawodniczek grało
w kadrze Mazowsza i otarło
się o zaplecze kadry Polski.
W 1975 r. Andrzej Fusek
przyjął ofertę drugoligowej
Stali Brzeg, z którą awansował
do ekstraklasy, współprowadził też w tym czasie kadrę
polski juniorek. W 1980 r. Andrzej Fusek podjął współpracę
z Polonią Warszawa, z którą powrócił do ekstraklasy.
W 1997 r. przyjął propozycję

pracy w Piasecznie. Koncentrował się na, pracy z juniorami, koordynacji i szkoleniu
trenerów oraz pracy z młodzieżą, co czyni do dziś. Przez
9 lat prowadził też zespół koszykarzy na wózkach w Konstancinie, z którym doszedł
do wicemistrzostwa Polski.
W sezonie 2015/16 podopieczne trenera, młodziczki MUKS
Piaseczno, odniosły znaczący
sukces awansując do ½ Mistrzostw Polski.
Andrzej Fusek zaszczepił
sportową pasję setkom młodych mieszkańców Piaseczna
i sprawił, że kilku z nich poszło podobną co on, trenerską
drogą.

Podczas Mistrzostw Polski Młodzików w snowboardzie,
które odbyły się na początku marca w Białce Tatrzańskiej, jedenastoletnia Maja Orlik zdobyła złoty medal
i tytuł mistrza Polski młodzików w konkurencji big air.
Kolejnego dnia zawodów Maja dołożyła jeszcze srebrny
medal w konkurencji slopestyle. Maja wygrała również
klasyﬁkację ogólną dziewcząt, zdobywając najwyższą sumę
punktów z obydwu konkurencji.
W tym samym czasie w Białce odbywały się też Mistrzostwa Polski Seniorów w snowboardzie, w których
wystartował Filip Orlik, na co dzień startujący w kategorii
wiekowej junior młodszy. Filip osiągnął ogromny sukces,
zdobywając brązowy medal w konkurencji slopestyle. Na
podium wyprzedzili go jedynie dwaj aktualni reprezentanci
Polski.

