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Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 4 lipca 2018
roku o godzinie 9.30 
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

www.piaseczno.eu

Odkrycia 
w „Poniatówce”

Informacje 
urzędowe:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej                           str. 2

Zaproszenie dla Organizacji Po-
zarządowych                              str. 6

Piknik w Bobrowcu
23 czerwca od godz. 15:00 zapraszamy na

Piknik Sołecki Bobrowca i Kamionki na te-

renie OSP Bobrowiec. W programie zjeż-

dżalnie i kule, występ iluzjonisty, koncert

„Pieśni Bardów”, pokazy strażackie i kon-

kursy z nagrodami. Dzieci będą mogły sa-

modzielnie wykonać słodycze, ulepić coś 

z gliny oraz zobaczyć z bliska pracę psz-

czół w przezroczystym ulu. Na zakończe-

nie rozbłysną fajerwerki. 

W przestrzeni publicznej w centrum miasta

przybywa zielonych miejsc do odpoczynku.

Trwają właśnie prace przy budowie dwóch

nowych skwerków.                    str. 3

Zawody triathlonowe

14-15 lipca na Górkach Szymona odbędzie

się impreza sportowa, która łączy pływanie

z bieganiem i jazdą na rowerze. str. 8

Przebudowa Puławskiej

Gmina Piaseczno zaprojektuje przebu-

dowę fragmentu ulicy Puławskiej (DK 79)

od ul. Energetycznej do Syrenki.       str. 2

Dzielimy się z Państwem zaska-
kującymi faktami dotyczącymi 
zabytkowego obiektu w Parku
Książąt Mazowieckich.

*str. 4-5

Nowe zielone skwery

W lipcowe i sierpniowe piątki
na skwerze Kisiela odbywać
się będą pokazy w ramach
Piaseczyńskiego Kina Plene-
rowego.

*str. 8

Kino na skwerze

Szkolna w przebudowie

Na ulicy Szkolnej na odcinku po-
między ul. Wojska Polskiego a ul.
Powstańców Warszawy zlokalizo-
wana jest między innymi szkoła
oraz bazarek, dlatego ten fragment
drogi jest tak ważny dla mieszkań-
ców. Jej modernizacja obejmuje
nie tylko przebudowę jezdni 
i chodników, ale również kanału
deszczowego oraz oświetlenia
drogi. Zakłada też zwiększenie 
o 42 miejsca liczby miejsc postojo-
wych, a także przesunięcie ogro-
dzenia przy szkole.

Mimo że prace na powierzchni
drogi, takie jak usunięcie zewnętrz-
nej warstwy asfaltu, ruszyły dopiero
niedawno, ulica musiała zostać wy-
łączona z ruchu znacznie wcześniej.

– Konieczne było wcześniejsze
usunięcie tzw. kolizji podziemnych,
czyli m.in. urządzeń kanalizacji sani-
tarnej, które znajdowały się pod po-
wierzchnią – informuje Włodzimierz
Rasiński, naczelnik Wydziału Infra-
struktury i Transportu Publicznego.

Remont ulicy Szkolnej realizowany
jest w dwóch etapach. Pierwszy etap

obejmuje odcinek od ulicy Wojska Pol-
skiego do budynku poczty, a drugi – od
poczty do ulicy Powstańców Warszawy.

Objazd został poprowadzony uli-
cami Wojska Polskiego i Fabryczną.
W związku z remontem zmianie
uległa też organizacja ruchu na ul.
Kusocińskiego, która na ten czas
stała się drogą dwukierunkową.

Przebudowę ulicy Szkolnej reali-
zuje firma „Fal-Bruk”. Koszt tej inwe-
stycji to 4 mln zł brutto. Zgodnie 
z umową, termin zakończenia robót
wraz z uzyskaniem pozwolenia na
użytkowanie drogi to 31 lipca 2018
roku. –  Jak dotychczas prace postępują
zgodnie z harmonogramem robót –
zapewnia Włodzimierz Rasiński.

Do końca lipca mają potrwać, zgodnie z har-
monogramem, prace drogowe na ul. Szkol-
nej w Piasecznie.

Logo dla gminy Piaseczno

Piaseczno wzorem większych miast
chce opracować spójny system iden-
tyfikacji wizualnej, którego głów-
nym punktem odniesienia będzie
nowe logo, w wielu sytuacjach za-
stępujące używany dziś powszech-
nie herb gminy.

– Przez ostatnie lata zarówno
ewaluował charakter usług, jakie
świadczy samorząd, jak i zmieniło
się postrzeganie gminy, która w re-
aliach wolnorynkowych powinna
mieć swoją markę, rozpoznawal-
ność i charakter, podobnie jak pod-
mioty prywatne – mówi Łukasz Wy-
leziński, kierownik Biura Promocji 
i Informacji.

Nie oznacza to bynajmniej, że
samorząd chce zrezygnować z uży-
wania historycznego herbu. – Herb,
jako znak urzędowy, jest stałym ele-

mentem naszej tożsamości, powi-
nien być jednak chroniony i wyko-
rzystywany w szczególnych sytu-
acjach. Natomiast do celów stricte
promocyjnych stosowane powinno
być logo, które będzie miało bardziej
uniwersalny charakter – wyjaśnia
burmistrz Zdzisław Lis.

Zgodnie z przepisami herb mia-
sta jest własnością całej wspólnoty,
a każda jego modyfikacja podlega
opinii komisji heraldycznej przy Mi-
nisterstwie Spraw Wewnętrznych.
W przypadku Piaseczna jest to herb
Junosza, przedstawiający na obrysie
złotej tarczy baranka na czerwonym
tle i zielonych pagórkach. I choć herb
doskonale prezentuje się na pieczę-
ciach czy oficjalnych dokumentach,
to problematyczna staje się jego eks-
pozycja na innych materiałach pro-

mocyjnych. Zarówno ze względów
technicznych – gdyż grafika wekto-
rowa, nowe nośniki, środowisko
multimedialne wymagają bardziej
oszczędnych form, aby były czytelne
i wyraźne – jak również odnośnie
do samej zasady umieszczania
herbu przy każdej nadarzającej się
okazji, bez względu na charakter
wydarzenia czy miejsce ekspozycji.

– Do udziału w konkursie zapra-
szamy zarówno osoby fizyczne, jak
i firmy, jednak zależy nam na tym,
aby byli to profesjonaliści specjali-
zujący się w opracowaniach graficz-
nych czy marketingu miejsc – mówi
Łukasz Wyleziński.

Regulamin konkursu przewi-
duje dwustopniową weryfikację
nadsyłanych prac. Najpierw powo-
łana przez burmistrza specjalna ko-
misja wybierze trzy, jej zdaniem,
najlepsze i oddające charakter naszej
gminy prace, które następnie zo-
staną poddane pod głosowanie
mieszkańców, zarówno w sposób

tradycyjny, jak i poprzez specjalnie
stworzoną aplikację internetową.

– Od logo oczekujemy, aby było
uniwersalne, oryginalne, nowoczes-
ne i zgodne z obowiązującymi tren-
dami oraz oddawało spójną wizję
naszej gminy– mówi Łukasz Wyle-
ziński.

Ze zwycięzcą konkursu podpi-
sana zostanie umowa na stworzenie
pełnej identyfikacji wizualnej wraz
z księgą znaku.

Prace można złożyć w kancelarii
urzędu, przesłać pocztą lub mailem:
konkurslogo@piaseczno.eu w termi-
nie do 20 lipca 2018 roku, do godz.
16.00. Na przełomie sierpnia i wrze-
śnia przeprowadzone zostanie gło-
sowanie wśród mieszkańców, a lau-
reata i zwycięską pracę poznamy do
28 września br.

Szczegóły dotyczące konkursu
na logo gminy Piaseczno oraz re-
gulamin wraz z załącznikami do-
stępne są na stronie internetowej
www.piaseczno.eu.

Urząd Miasta i Gminy ogłosił konkurs na
opracowanie logo i logotypu symbolizują-
cych i promujących gminę Piaseczno.

Ulica Szkolna przed remontem Foto  Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
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Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 48             13 czerwca 2018 r.

Radni przyjęli protokół z 47 sesji Rady Miejskiej. Sprawozdanie
z działalności między sesjami przedstawił przewodniczący
Rady Piotr Obłoza. Po wysłuchaniu wniosków i interpelacji
skarbnik zapoznała radnych z sytuacją finansową gminy. Radni
udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno
z tytułu wykonania budżetu gminy z 2017 r.

Zmiany budżetowe

Radni wprowadzili następujące zmiany w budżecie:
– zwiększono wydatki o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem
na wymianę nawierzchni sportowej boiska Orlik przy ul. Si-
korskiego;
– radni przesunęli wydatki w kwocie 30 000 zł z przeznacze-
niem na aktualizację projektu zaopatrzenia w ciepło;
– przeznaczono 22 000 zł, pozyskane z wynajmu pomieszczeń
oświatowych, na zakup serwera do Szkoły Podstawowej nr 1;
– zwiększono dochody w wysokości 66 350 zł z przeznacze-
niem na dożywianie dzieci w czasie akcji „Lato w mieście”;
– radni zwiększyli wydatki w kwocie 7 232 zł na badanie po-
piołu z palenisk domowych w związku z niewłaściwymi spo-
sobami palenia w piecach;
– radni udzielili zgody na przyznanie dotacji z budżetu gminy
Piaseczno dla OSP w Piasecznie w kwocie 6 600 zł z przezna-
czeniem na zakup sprzętu ratowniczo-pożarniczego;
– zwiększono wydatki remontowe o kwotę 103 550 zł 
w związku z zadaniem „Remont ul. Polnej w Głoskowie” oraz
wydatki inwestycyjne o kwotę 7 194 030 zł w związku z zada-
niem „Projekt ul. Spacerowej i aktualizacja projektu drogi
3KDD w Józefosławiu”;
– przesunięto wydatki w wysokości 1 295 600 zł z przezna-
czeniem na publiczne ciągi komunikacyjne w Piasecznie.

Nieruchomości:

– wyrażono zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy
Piaseczno prawa własności nieruchomości stanowiących 
ul. Cyraneczki oraz na nieodpłatne nabycie działki niezabu-
dowanej przy ul. Zgoda;
– radni zgodzili się na wydzierżawienie w trybie bezprze-
targowym gruntu położonego w Piasecznie przy ul. Gojawi-
czyńskiej;
– wyrażono zgodę na nabycie w drodze pierwokupu działki
w obrębie Pęchery – Łbiska PGR;
– zdecydowano o odpłatnym nabyciu na rzecz gminy działki
w Piasecznie przy ul. Głównej 1.

Pozostałe:

– radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe Biblioteki Pu-
blicznej Miasta i Gminy Piaseczno, Centrum Kultury oraz Sa-
modzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego w Piasecznie za 2017 r.;
– radni nadali nazwę „Słoneczna Polana” ulicy wewnętrznej
w Mieszkowie;
– przyjęto program działań wspierających rodziny wielo-
dzietne oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytyw-
nego wizerunku.

Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały do-

stępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu.

Gmina zaprojektuje przebudowę
fragmentu ul. Puławskiej

W związku z tym gmina Pia-
seczno zleciła opracowanie
kompletnej, wielobranżowej
dokumentacji projektowej dla
zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa drogi krajowej nr
79 (ul. Puławskiej) na odcinku
od ul. Energetycznej do ul. Sy-
renki w Piasecznie”.

Wartość szacunkowa zamó-
wienia wynosi 14 000–30 000
euro. Gmina wybierze firmę,
która do końca roku zaprojek-
tuje ten odcinek, natomiast Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad (GDDKiA)

wykona prace na tym odcinku
w 2019 roku.

W ramach zadania ulica Pu-
ławska w tym miejscu zostanie
poszerzona do trzech pasów ru-
chu. Wzdłuż tej drogi wybudo-
wane zostaną chodniki i ścieżka
rowerowa, wymienione zo-
staną system oświetlenia dro-
gowego i system odwodnienia
drogi, a takze przebudowana
będzie kolizja z istniejącą infra-
strukturą techniczną dla zdefi-
niowanych kolizji.

*
Do 2020 roku powstaną trzy pasy ruchu na ulicy Puławskiej

Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA

W kwietniu 2018 roku Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji pro-
gram przebudowy ulicy Puławskiej, który przewiduje, że do 2020 roku po-
wstaną trzy pasy ruchu na odcinku od ul. Energetycznej do ul. Syrenki.

Remont placu zabaw

Przedmiotem prac jest wymiana
nawierzchni ogródka jordanow-
skiego. Zaplanowano m.in. wy-
wóz piasku, usunięcie darni,
oczyszczenie, przygotowanie te-
renu, wykonanie nawierzchni

pod urządzenia. Teren będzie za-
mknięty do 30 czerwca br. W trak-
cie prowadzonych prac nie będzie
można z niego korzystać. Prze-
praszamy mieszkańców za cza-
sowe utrudnienia.

Trwają prace remontowo-budowlane
na placu zabaw, który znajduje się przy
skrzyżowaniu ulic Kusocińskiego z Woj-
ska Polskiego w Piasecznie.

Ogródek jordanowski przed rozpoczętymi pracami budowlanymi                                                                                                                       Foto Er Zet

Zieleń w mieście

W czwartek przeprowadzona zo-
stała ostatnia operacja posadowie-
nia na skwerze czterech dużych,
15-letnich drzew na skalniaku
przy nowej fontannie. – Dwie jo-
dły koreańskie oraz dwie sosny
limby uzupełniły zieleń, której
aranżację rozpoczęliśmy w poło-
wie maja – mówi  Patrycja Zych 

z Wydziału Utrzymania Terenów
Publicznych. Wcześniej posadzo-
nych zostało prawie siedem ty-
sięcy krzewów i bylin oraz wyło-
żona został trawa z rolki, która
teraz się zakorzenia. Jeszcze w ze-
szłym roku, w pierwszej fazie na-
sadzeń posadzone zostały 23 lipy,
klony i platany.

Nowa zieleń została też zor-
ganizowana wzdłuż nowego od-
cinka traktu pomiędzy skwerem
Kisiela a parkiem gdzie zasadzono
m.in. 13 grusz pospolitych oraz
ponad 2 tysiące krzewów i bylin.

Unieważniony przetarg

Wyraźnie zmienia się obli-
cze i jakość nowej przestrzeni
publicznej, po rewaloryzacji
Parku Miejskiego, rewitalizacji
parku przy Al. Róż, moderniza-
cji skweru Kisiela, rozpoczęła się
przebudowa skweru przy Mły-
narskiej oraz skwerku na ul. Ko-
ściuszki na tyłach Przystanku
Kultura. Zieleni w mieście przy-
bywa i jej utrzymaniem na zle-
cenie gminy co roku zajmuje się
firma zewnętrzna. 

– Niestety w tym roku prze-
targ na to zadanie został już dwu-
krotnie unieważniony ze względu
na wadliwe złożone oferty – wy-
jaśnia Patrycja Zych. – Przygoto-
wana został już nowa specyfika-
cja do kolejnego przetargu, jednak

prawo zamówień publicznych
określa sztywno terminy jakie
obowiązują procedurę i na roz-
strzygniecie trzeba będzie jeszcze
chwilę zaczekać. Tymczasem
w parkach czy wzdłuż ulic trawa
jest coraz wyższa.
.
Utrzymanie zieleni

- Prosimy mieszkańców o wy-
rozumiałość – apeluje Patrycja
Zych. – Dokładamy wszelkich
starań aby zaradzić tej sytuacji.
Wszyscy nasi pracownicy 
z brygad interwencyjnych zo-
stali przekierowani wyłącznie
do koszenia trawy i pielenia.
Czuwamy pod telefonem 22 701
76 79, gdzie zgłaszać można re-
jony w których nieskoszona
trawa i chwasty najbardziej do-
skwiera. W pierwszej kolejno-
ści interwencje podejmowane
są na terenach gminnych, par-
kach, skwerach i tych, gdzie do
tej pory gmina wykonywała
koszenia.

*

Zakończyły się nasadzenia zieleni na zmodernizowanym skwerze Kisiela.

Sadzenie dużych drzew na skwerze Kisiela

Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA

Poczta poszukuje kandydatów do prowadzenia agen-

cji pocztowej na terenie Józefosławia.

Poczta Polska szuka chętnych do otwarcia agencji poczto-
wej na terenie gminy Piaseczno. Poszukiwani są kandydaci,
którzy w ramach własnej działalności gospodarczej popro-
wadzą agencję pocztową. Poczta zapewnia szkolenie, stałe
wynagrodzenie, a przy wyższych obrotach także prowizję.
Wymagana jest zarejestrowana działalność gospodarcza,
dysponowanie prawem do lokalu. Istnieje możliwość uru-
chomienia agencji w miejscu obecnie prowadzonej dzia-
łalności handlowo-usługowej.
Więcej informacji pod nr telefonu: 22 557 96 63.
E-mail: aneta.kowalczyk1@poczta-polska.pl.

Zostań partnerem Poczty Polskiej

Porady prawne
Mieszkańcy gminy Piaseczno mogą korzystać z darmowych
porad prawnych udzielanych przez radcę prawnego 
pana Marcina Wojcińskiego. Porady udzielane są w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Piasecznie, w środy w godz. 9.00–13.00.
W celu umówienia się na konsultację prosimy o kontakt
telefoniczny: 22 652 31 15. Pomoc prawna udzielana jest na
każdy temat, z wyłączeniem spraw karnych. Cały czas mogą
Państwo korzystać także z siedmiu punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej organizowanej przez Powiat Piaseczyński.
Szczegóły na stronie: http://piaseczno.pl/pomoc-prawna.
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10 lat szkoły w Józefosławiu

Przeprowadzona została modernizacja oświetlenia hali

sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicy Szkolnej 14 

w Piasecznie.                Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Celem prac była poprawa jakości oświetlenia w hali tj.
zwiększenie natężenia oświetlenia ze 115–240 lx do minimum
900–1000 lx. Podczas modernizacji zdemontowano istniejące
wcześniej oprawy i wstawiono nowe, energooszczędne.

Przy poprzednim oświetleniu czterdziestoma oprawami
metalohalogenkowymi, każda po 400 W, uzyskiwano natę-
żenie oświetlenia rzędu 115–240 lx (średnio 200 lx), czyli 1 go-
dzina oświetlenia hali zużywała 16 kWh energii.

Przy nowym oświetleniu za pomocą dwudziestu siedmiu
opraw ledowych, po 240 W sztuka, godzina oświetlenia hali
to zużycie energii elektrycznej na poziomie 6,5 kWh. Zaś osią-
gane natężenie wynosi 900–1000 lx.

Nowe oświetlenie posiada 7-stopniowe sterowanie na-
tężenia oświetlenia hali sportowej, co będzie dawało dalsze
oszczędności, tj. im mniejsza będzie nastawa natężenia, tym
większe będą oszczędności. Dla przykładu przy drugim stop-
niu nastawy 300 lx, tj. o 25-50% większym od metalohalo-
genkowego, zużycie energii elektrycznej wynosi około 20%
nominalnego, tj. około 1,5 kWh, tak więc w stosunku do sta-
rego oświetlenia jest ponad dziesięciokrotnie mniejsze zu-
życie energii elektrycznej.

Modernizacja kosztowała ponad 100 tys. zł, a prace wy-
konała firma PROINEL Suchecki Leśniewicz Rokita Sp.j.

Wymiana oświe-
tlenia na hali 

Powstają nowe skwery

Puma na tyłach Przystanku

Przy budynku Przystanek
Kultura w miejsce wewnętrznego
parkingu tworzona jest nowocze-
sna strefa wypoczynkowa z cie-
kawą aranżacją zieleni. 

Prace ruszył na przełomie maja
i czerwca a efekt końcowy będzie
widoczny jeszcze przed wakacjami.
Po usunięciu starego betonowego
placu oraz rozebraniu dawnych
murków i ogrodzenia przystąpiono
do układania kostki granitowej, bu-
dowy małej architektury gabiono-
wej oraz sadzenia dużych drzew.
W miejscu tym już wkrótce po-
wstaną: scena z ekranem, altany,
nowe murki, szachy terenowe, sie-
dziska oraz stoliki. Umieszczone
będą także stojaki na rowery, po-
jemniki na śmieci oraz elementy
oświetlenia. 

Będzie tu można przysiąść 
w cieniu lip i klonów jesionolist-
nych, w otoczeniu pnączy na tre-
jażach i krzewów, takich jak wi-
śnia osobliwa, bukszpan, tawuła,
śnieguliczka, lilak, hortensja, de-
reń, jałowiec i bluszcz. Na skwe-
rze pojawi się także odlew pumy
autorstwa Józefa Wilkonia.

– Konsekwentnie wzmac-
niamy i poprawiamy przestrzeń
publiczną w centrum miasta.
Aby nadać jej niepowtarzalny
charakter, zainstalowaliśmy 
w parku i na placach odlewy
rzeźb Józefa Wilkonia. Takiej

rzeźby nie może również za-
braknąć na nowo powstającym
skwerze – mówi Daniel Putkie-
wicz, I zastępca burmistrza

Skwerek przy Młynarskiej

Trwają prace ziemne na
skwerze u zbiegu ulic Warszaw-
skiej i Młynarskiej. W zeszłym
roku w tym miejscu wykonane
zostały nowe alejki, teraz pojawi
się nowa zieleń. Firma najpierw
przygotuje glebę do nasadzeń i

pod trawnik, oczyści teren 
z gruzu i śmieci, uzupełni zie-
mię urodzajną, a następnie wy-
kona nasadzenia krzew, bylin i
traw ozdobnych. Miejsce odpo-
czyn-ku i rekreacji dla miesz-
kańców okolicznych osiedli ude-
korują m.in. berberysy, derenie,
pęcherznice, tawuły, śniegu-
liczki, forsycje i róże. Prace
ogrodnicze powinny zakończyć
się przed wakacjami.                                         

*

W przestrzeni publicznej w centrum
miasta przybywa zielonych miejsc do
odpoczynku. Trwają właśnie prace przy
budowie dwóch nowych skwerków.

Uroczystość rozpoczęła się od
występu artystycznego w wy-
konaniu dzieci, po którym od-
była się oficjalna część wydarze-
nia, podczas której burmistrz
Piaseczna Zdzisław Lis przeka-
zał na ręce dyrektora szkoły An-
drzeja Sochockiego sztandar,
natomiast pani Katarzyna Wy-
pych, przewodnicząca Komisji
Oświaty i Kultury, odczytała akt
nadania sztandaru szkole.

Następnie przewodniczący
Rady Miejskiej Piotr Obłoza od-
czytał uchwałę w sprawie nada-
nia imienia Janusza Korczaka
Szkole Podstawowej w Józefo-
sławiu, która została uchwalona
18 kwietnia 2018 roku.

Na zakończenie części ofi-
cjalnej nastąpiło odsłonięcie ta-
blicy pamiątkowej Janusza Kor-

czaka, która została ufundo-
wana przez Burmistrza Miasta
i Gminy Piaseczno oraz Radę
Miejską w Piasecznie.

– Od dziś szkoła może się
poszczycić patronem, Januszem
Korczakiem, wyjątkowym czło-
wiekiem, który zasłynął ogrom-
nym heroizmem, wybierając
jako cel swojego życia „ideę słu-
żenia dziecku i jego sprawie”.

Oficjalnie szkoła została
otwarta 1 lutego 2008 roku, a jej
pierwszym dyrektorem była Jo-
lanta Zawadzka-Ładecka. W pier-
wotnie zakładanym kształcie
szkoła okazała się za mała jak na
potrzeby dynamicznie rozwija-
jącej się miejscowości, dlatego
władze gminy zdecydowały
o jej rozbudowie. Nowe skrzy-
dło szkoły wraz z nowoczesną

halą sportową zostało otwarte
w 2015 roku. W związku z re-
formą oświaty, od 1 września
2017 roku Zespół Szkół Publicz-
nych w Józefosławiu, w którego

skład wchodziły szkoła pod-
stawowa i gimnazjum, został
przemianowany na Szkołę Pod-
stawową w Józefosławiu.

*

8 czerwca odbyła się uroczystość nadania szkole w Józefosławiu imienia Janu-
sza Korczaka, na której został wręczony sztandar szkoły.

Burmistrz Zdzisław Lis przekazuje sztandar  dyrektorowi szkoły

Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA

Patio między Przystankiem Kultura a Urzędem Miasta               Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Jak smakuje karta?
17 czerwca odbył się 5. Bieg Uliczny Józefosławia i Julia-

nowa połączony z Piknikiem Rodzinnym, na którym pra-

cownicy Urzędu Miasta zachęcali wszystkich mieszkańców

do wyrobienia Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca.

Stoisko promocyjne cieszyło się dużym zainteresowa-
niem ze strony mieszkańców. Do grona posiadaczy karty
dołączyło w tym dniu 119 osób.

Dla wszystkich, którzy wyrobili kartę podczas pikniku,
przygotowano słodką niespodziankę w postaci ciasteczka 
z wizerunkiem Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca.

Podczas imprezy na stoisku gminy szczególną uwagę po-
święcono tematyce rozliczania podatków. Co roku w gminie
przybywa mieszkańców, jednak nie wszyscy płacą tu podatki.
Dlatego zachęcano, aby podczas wypełniania deklaracji PIT
zwrócić uwagę na pole dotyczące adresu zamieszkania, gdyż
podatki rozdzielane są między gminy według miejsca za-
mieszkania podatnika. Wszystkim zainteresowanym skiero-
waniem swoich podatków do gminy Piaseczno wręczano
formularz aktualizacyjny ZAP-3, który trzeba złożyć w pia-
seczyńskim Urzędzie Skarbowym.

Jeśli nie zdążyli Państwo wyrobić karty podczas pikniku
w Józefosławiu, zapraszamy do siedziby Referatu Obsługi
Karty Mieszkańca przy ul. Puławskiej 5 w Piasecznie. Kartę
będzie można również uzyskać podczas innych imprez ple-
nerowych organizowanych w naszej gminie. O szczegółach
będziemy informować na stronie www.karta.piaseczno.eu.

Dotacja dla sołectw
Gmina podpisała dwie umowy

o udzielenie dotacji ze środ-

ków finansowych budżetu wo-

jewództwa mazowieckiego 

w ramach „Mazowieckiego In-

strumentu Aktywizacji So-

łectw Mazwosze 2018”.

Program to nowa inicja-
tywa, która została zatwier-
dzona przez zarząd wojewódz-
twa mazowieckiego w listo-
padzie 2017 roku. Ideą jest za-
spokajanie potrzeb mieszkań-
ców sołectw poprzez udzielanie
przez województwo mazo-

wieckie wsparcia finansowego
gminom realizującym zadania
istotne dla rad sołeckich.

Każda gmina z terenu wo-
jewództwa mazowieckiego mo-
gła zgłosić maksymalnie dwa
wnioski, starając się o dofinan-
sowanie wskazanych zadań.
Kwota dotacji możliwa do uzy-
skania wynosiła 10 tys. zł na jedno
zadanie. W tym roku na pro-
gram przeznaczono 6 mln zł.

Gmina Piaseczno pozyskała
środki w wysokości 20 tys. zł na
dwa zadania: zakup, dostawa 

i montaż piramidy linowej na
placu zabaw na terenie placu
sołeckiego we wsi Henryków-
Urocze, zakup wyposażenia
kuchni do świetlicy przy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Jazga-
rzewie.

Piramida linowa będzie
uzupełnieniem istniejącego wy-
posażenia placu zabaw. Korzy-
stają z niego dzieci zamieszkałe
nie tylko w Henrykowie-Uro-
czu, lecz także w okolicznych
miejscowościach, plac cieszy się
dużą popularnością. Wszystkie

wspólne aktywności przyczy-
niają się do integracji młodego
pokolenia, także osób starszych,
które przyprowadzają na plac
zabaw swoje dzieci. Na terenie
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Jazgarzewie sołectwo orga-
nizuje zabawy, wydarzenia i im-
prezy dla mieszkańców, przede
wszystkim dla dzieci.

Realizowane zadania przy-
czyniają się do większej inte-
gracji mieszkańców sołectwa 
i wspierają rozwój oddolnych
inicjatyw.

Na stoisku można było również otrzymać ciastko z wizerunkiem

Karty Mieszkańca                 Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA
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Rewelacyjne odkrycia w

Przez kilka tygodni w 2018 roku,
na zlecenie Burmistrza Miasta 
i Gminy Piaseczno trwały w Pia-
secznie badania prowadzone
przez zespół dr. inż. arch. Marka
Barańskiego z firmy Polscy Kon-
serwatorzy Zabytków Barański
i Wspólnicy sp.k. Badaniami zo-
stał objęty dworek zwany tra-
dycyjnie „Poniatówką”, stojący 
w Parku Książąt Mazowieckich.
Celem tych badań było ustale-
nie daty wybudowania „Ponia-
tówki”, co pozwoliłoby ustalić
jego przeszłość historyczną. Ba-
dania w tym budynku zostały
wykonane po raz pierwszy 
w jego historii, od lat historycy
dywagowali nad datą powstania
dworku, domysły, kto i kiedy
budował, nie miały końca. Jedni
twierdzili, że budynek ma naj-
wyżej nieco ponad sto lat, inni
uważali, że może być dużo star-
szy. Badania położą, jak sądzę,
kres przypuszczeniom. To, co
zostało ustalone przez wnikliwe
ekspertyzy naukowców, daje
nam powód do zadowolenia 
i dumy, bo można powiedzieć –
mamy w Piasecznie zabytek
wysokiej rangi. Warto przypo-
mnieć, że dworek „Poniatówka”
jest objęty ochroną konserwa-
torską i wpisany do rejestru za-
bytków w 1981 roku.

Ekspertyzy

We wszystkich pomiesz-
czeniach dworku zostały prze-
prowadzone badania dotyczące
osadzenia i datowania drzwi 
i okien. Zrobiono odkrywki 
w murach, aby można było
określić, czy osadzenia drzwi
i okien są wtórne, czy pier-
wotne. Odsłonięto nadproża 
i węgarki. W piwnicy, która jest

wyjątkowo interesująca arche-
ologicznie, posiadając łukowe
nadproża i beczkowe sklepienia,
poczyniono analizę wielkości
cegieł, ścian i układu pomiesz-
czeń. Zbadano także stan elewa-
cji budynku pod kątem prze-
kształceń otworów okiennych 
i drzwiowych oraz czasu, w któ-
rym były czynione zdobienia
murów. Sprawne oko architekta
dostrzegło ciekawy, asyme-
tryczny układ elewacji wschod-
niej dworku, co zasugerowało
dalsze badania i skłoniło do wy-
snucia wniosku, że dach po
stronie prawej został podnie-
siony w czasie przebudowy bu-
dynku w latach 1890–1891 przez
hr. Cecylię Plater-Zyberk. Adop-
towano wówczas budynek na
potrzeby jej szkoły i powięk-
szono pokój od strony północ-
nej. Zainteresowano się też ar-
chitekturą ganków i ich zdo-
bieniami.

Badano warstwy tynku,
aby można było określić kolo-
rystykę elewacji w różnych
okresach. W krakowskim labo-
ratorium dr. Pawła Karaszkie-
wicza dokonano analizy pró-
bek zapraw murarskich, co
pozwoliło wysnuć wniosek, że
spoiwo użyte do budowy piw-
nic jest starsze niż to, którego
użyto do budowy ścian piętra
i parteru, czyli że piwnica była
budowana dużo wcześniej niż
pozostała część budynku.

Istotne też było zmierze-
nie cegieł i obserwacja ich
stanu pod kątem tego, czy
były użyte nowe, czy z roz-
biórki dawnej budowli.

Zbadano także wiele de-
tali, aby określić ich pochodze-
nie i wiek, takich jak obramo-

wania okienne, cokół itd. Do-
konana ekspertyza wskazuje,
że znany nam budynek „Po-
niatówki” był kilka razy prze-
budowywany. Zachowane naj-
starsze pomieszczenia, piwnica
i część ścian parteru, pocho-
dzą z około 1740 roku. Niektóre
cegły do budowy ścian zostały
użyte wtórnie i pochodzą 
z budowli z czasów Jagiello-
nów, to znaczy z wieku XVI.

Malowidła na ścianach 

i barokowe drzwi

Całkowitym zaskocze-
niem dla badaczy tego niezwy-
kłego budynku stały się malo-
widła ścienne odkryte w prawie
każdym pomieszczeniu dworku.
W ekspertyzie czytamy: „Jest
to zespół bardzo interesują-
cych dekoracji, których klasa
będzie mogła być określona po
odsłonięciu większej partii
ścian. Te przypadkowe odkry-
cia wykazały, że zachowane
malarstwo występuje w więk-
szości pomieszczeń. Jest ono
zachowane na dosyć dużych
powierzchniach”. Co ciekawe,
malowidła występują zarówno
w pomieszczaniach prywat-
nych, jak i reprezentacyjnych,
co z kolei sugeruje, że miesz-
kała tu rodzina/osoba o wyso-
kim statusie społecznym i fi-
nansowym. Są to dekoracje 
z „epoki stanisławowskiej”,
malowane więc za czasów pa-
nowania króla Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego, i można
przypuszczać, że są z lat 80.
XVIII wieku. W tym czasie sta-
rostą piaseczyńskim był Fran-
ciszek Ryx – kamerdyner, przy-
jaciel, bliski współpracownik
króla, trzymający kontrolę nad

szkatułą królewską, dzierżący
władzę nad teatrami warszaw-
skimi i w związku z tymi funk-
cjami mający bezpośredni kon-
takt z artystami o najwyższej
światowej renomie, a przeby-
wającymi wówczas na dworze

królewskim. I tylko on mógł
sobie pozwolić na tak drogą
dekorację dworku.

Następną ciekawostką są
doskonale zachowane baro-
kowe drzwi z oryginalnymi
szyldami, zamkami i zawia-
sami. Niestety nie zachowała
się w „Poniatówce” z czasów
Franciszka Ryxa stolarka
okienna, którą najprawdopo-
dobniej wymieniono w 1891
roku. Dworek Ryxa na ze-
wnątrz nie posiadał zbyt dużo
elementów dekoracyjnych, za-
chowały się: gzyms w zachod-
niej elewacji i na szczycie fa-
cjatki ceramiczna dekoracja 
w kształcie czterolistnej ro-
zety, a także obramowania
okien i kilka innych detali.

No to w końcu – z którego

roku jest ten dworek?

Wnikliwa analiza, o której
pisałam powyżej, a także
szczegółowa analiza map i pla-
nów dotyczących parku oraz
źródeł pisanych, szczególnie
tych dostępnych z wieku
XVIII, nasunęła przypuszcze-
nie, że piwnice i ściany par-
teru przy wyjściu z piwnic po-
chodzą z Domu Starosty
stojącego tu za czasów sa-
skich, jeszcze przed wybudo-
waniem pałacu królewskiego,
czyli być może w czasie, gdy
starostą piaseczyńskim był
Aleksander Sułkowski. Gdy

prace były na tym etapie, na-
gle okazało się, że posiadamy
– za sprawą dwóch dociekli-
wych mieszkańców miasta,
będących członkami Piase-
czyńskiego Klubu Poszukiwa-
czy Historii – projekt Domu
Starosty sprowadzony z archi-
wów drezdeńskich do piase-
czyńskiego muzeum. Ten pro-
jekt upewnił dr. Barańskiego,
że parametry fundamentów,
obrys budynku, wygląd piw-
nic, usytuowanie budynku na
planach są zgodne z dzisiej-
szym budynkiem. Te odkrycia
potwierdzają również lustra-
cje z 1765 i 1774 roku. Rzecz się
miała, jak można przypusz-
czać, następująco: Dom Staro-
sty został przebudowany
około 1780 roku przez właści-
ciela, którym był wtedy Fran-
ciszek Ryx. Wnioski histo-
ryczne autorów badań dr.
Marka Barańskiego i archi-
tekta Pawła Kinsnera są nastę-
pujące:
1. Dom Starosty wybudowano
około 1740 roku, został wyko-
nany w murze pruskim.
2. Dworek Ryxa powstał około
1780 roku, przebudowany
przez Ryxa na wcześniejszych
piwnicach Domu Starosty.
3. Przebudowa dworku Ryxa
została dokonana przez hr. Ce-
cylię Plater-Zyberk w latach
1890–1891, podniesiono wów-
czas dach.

Zespół badawczy na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno wykonywał badania architektoniczne i analizę hi-
storyczną budynku, które odkrywają zaskakujące fakty
dotyczące tego zabytkowego obiektu.

Plan Domu Starosty

Odkryte malowidło na ścianie z XVIII wieku 

Foto Małgorzata Szturomska

Drzwi – XVIII wiek                              Foto Małgorzata Szturomska

Plan miasta Piaseczna z XVIII wieku, zaznaczony strzałką Dom Starosty
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dworku „Poniatówka”

4. Przeróbki dworku zostały
dokonane po pierwszej wojnie
i później – m.in. izolacja prze-
ciwwilgociowa w pomieszcze-
niach.

Wnioski

Zanim powstał pałac kró-
lewski w Piasecznie, starosta
piaseczyński Aleksander Suł-
kowski planując założenie ze-
społu parkowo-pałacowego
włącznie z przebudową ko-
ścioła w Piasecznie, zapewne
często zatrzymywał się w mie-
ście. Prawdopodobnie jego sie-
dzibą mógł być dom nazywany
Domem Starosty. Trudno dziś
powiedzieć, czy wybudował go
sam Sułkowski, dokonujący
równocześnie około roku 1736
przebudowy piaseczyńskiego
kościoła, czy zastał on tu budy-
nek, który stanowił wraz 
z folwarkiem siedzibę piase-
czyńskiego starostwa. W 1738
roku Sułkowski traci stanowi-
sko i względy Augusta III. 
W kilka lat potem zostaje wy-
budowany pałac królewski,
który za czasów Stanisława Au-
gusta zostaje w 1774 roku
sprzedany posłowi kurlandz-
kiemu. Zanim to nastąpiło, sta-
rostwo piaseczyńskie dostaje
Franciszek Ryx, faworyt kró-
lewski. Wchodzi w posiadanie
wsi Chyliczki wraz z Domem
Starosty i młynem. Dobra te
przynoszą mu wkrótce spore
dochody. Ryx postanawia prze-
budować istniejący Dom Staro-
sty. Mając znakomite koneksje,
pieniądze i kontakt z artystami
o europejskiej sławie, buduje
dworek o wysmakowanym
wyglądzie wnętrz, o czym
świadczą malowidła na ścia-
nach. Franciszek ożeniony 
z Ludwiką z Melinów traktuje
być może piaseczyński folwark
jako siedzibę okazjonalną. Za-
pewne Ludwika była związana,
bardziej niż mąż, emocjonalnie
z Piasecznem, w swoim testa-
mencie zapisała część swojego
majątku na budowę plebanii 
i remont kościoła w Piasecznie,
tym zajmie się jej brat, pro-
boszcz piaseczyński Franciszek
Melina, już po jej śmierci. 
W 1792 roku Ryx przystępuje
do Targowicy – paradoksal-

nie może to uratowało dworek
przed zniszczeniem w czasie
insurekcji kościuszkowskiej,
kiedy płonęły pałac, plebania,
budynki w mieście. Franciszek
umiera w 1799 roku, schedę po
nim bierze synowiec Franci-
szek zwany majorem, domnie-
many syn Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Ryxowie w tych
czasach posiadali wiele mająt-
ków. Do nich należał majątek
prażmowski, na początku XIX
wieku dokupują Pilaszków. Na
początku wieku, bo w 1801
roku, przychodzi na świat syn
Franciszka majora – Stanisław.
W aktach piaseczyńskiego ko-
ścioła odnalazłam świadectwo
ślubu Stanisława Wincentego
Ryxa i Anny Elżbiety Szylling
podpisane przez Franciszka
Ryxa majora i jego żonę, jako
świadków uroczystości w Chy-
liczkach. Powiem szczerze, że
te podpisy wzruszyły mnie.
Jeszcze bardziej to, że od 1824
roku rodzą się co roku kolejne
dzieci Stanisława i Anny Ry-
xów o imionach: Bronisława Fi-
lipina, Tekla Serafina Cheru-
bina, Franciszek Władysław,
Stanisław Antoni, Kazimierz
Aleksander – akta urodzenia
dzieci są w parafii św. Anny 
w Piasecznie. Czy Ryxowie
mieszkają w „Poniatówce”? Naj-
prawdopodobniej tak. Stani-
sław walczy w powstaniu listo-
padowym, wkrótce Ryxowie
tracą majątek Chyliczki, zlicy-
towany w listopadzie 1840
roku. Tak w wielkim skrócie
wygląda czas Ryxów w Pia-
secznie. Badania naukowe po-
twierdziły wielką, zabytkową
wartość dworku „Poniatówka”,
ale też wskazały, że potrzebne
są dalsze prace badawcze i kon-
serwatorskie. Można ogłosić –
mamy w Piasecznie zabytek 
o ogromnej wartości z XVIII
wieku z unikatowymi malowi-
dłami na ścianach.

Małgorzata

Szturomska

(na podstawie opracowania
badań dr. inż. arch. Marka
Barańskiego i mgr. inż. arch.
Pawła Kinsnera, 31 maja 2018
roku)

*

Rycina przedstawiająca „Poniatówkę” z 1896 r. – „Biesiada

Literacka”

Fragment aktu małżeństwa Stanisława Ryxa i Anny Szylling z podpisami rodziców i świadków 

„Poniatówka”, wygląd obecny

Foto Małgorzata Szturomska

„Poniatówka”. Zdjęcie z pierwszej połowy XX wieku

Zbiory Małgorzaty Szturomskiej
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Foto archiwum klubu

KS X-Fight Piaseczno najlepszym klubem w Polsce w for-

mule light contact. Ten zaszczytny tytuł wywalczyli nasi

zawodnicy na Mistrzostwach Polski w Kick-boxingu,

które odbyły się w dniach 8–10 czerwca 2018 w Kurzęt-

niku.

W zawodach wzięło udział 470 zawodników z 77 klubów.
Wśród najmłodszych dominowaliśmy w kategorii do 37 kg,
gdzie Hubert Wiluk i Martyna Wieteska nie dali szans swoim
przeciwnikom i stanęli na najwyższym stopniu podium.

Wśród kadetów starszych prym wiodła Oliwia Ściągaj,
która w trudnych walkach pokonała wszystkie swoje
przeciwniczki i sięgnęła po trzeci już w tym roku tytuł
mistrzyni Polski. Wśród juniorów mieliśmy trzy szanse na
złote medale. Zabrakło trochę szczęścia i determinacji.
Agata Kacprzak i Klaudiusz Świstulski minimalnie przegrali
swoje walki finałowe. Bardzo dobrze zaprezentował się
również nasz debiutant Bartek Strzałkowski, który dotarł
aż do finału w swojej kategorii wagowej.

W gronie seniorów niepodzielnie królował Łukasz
Wichowski, który po raz kolejny obronił tytuł mistrza
Polski w tej formule kick-boxingu (tym razem w kate-
gorii wagowej do 84 kg). Łukasz został wybrany najlep-
szym zawodnikiem turnieju. Na najwyższym stopniu po-
dium stanął również Marcin Nasiadko, który w najlżejszej
kategorii wagowej w finałowej walce pokonał Adriana
Rysia ze Sparty Chrzanów. Pięć tytułów mistrza Polski,
cztery srebrne i trzy brązowe medale pozwoliły naszym
kick boxerom sięgnąć po raz kolejny po tytuł najlepszej
drużyny mistrzostw.

Marcin Pałuba

Mistrzostwa Polski 
w Kick-boxingu

Uchwała krajobrazowa

Spotkanie miało przede wszyst-
kim charakter warsztatowy.
Uczestnicy zostali podzieleni na
trzy grupy. Każda z grup otrzy-
mała mapy z propozycją po-
działu gminy i miasta na ob-
szary o różnych regulacjach 
i zasadach sytuowania reklam,
ogrodzeń i obiektów małej archi-
tektury. Ponadto uczestnikom
rozdano karteczki z typami re-
klam i urządzeń reklamowych
oraz propozycjami regulacji,
które należało dopasować do da-
nych obszarów. Wspólna praca
pozwoliła uczestnikom na za-
prezentowanie swojej opinii
oraz wysłuchanie głosów in-
nych. Propozycje i rekomenda-
cje każdej z grup różniły się mię-
dzy sobą, ale były też w kilku
miejscach spójne, na przykład
wszyscy uczestnicy byli zgodni
co do całkowitego zakazu wie-
szania banerów na terenie całej
naszej gminy. 

Konsultacje w terenie

Gmina Piaseczno stara się
szeroko konsultować ze społe-
czeństwem każdy etap prac oraz
promować samą ideę ochrony 
i kształtowania krajobrazu po-
przez wprowadzanie regulacji
prawnych. Konsultacje odby-

wają się nie tylko w budynku
urzędu, ale również odbywa się
dyskusja w terenie. 17 czerwca
2018 r. można było dowiedzieć się
szczegółów w Józefosławiu pod-
czas imprezy towarzyszącej pią-
tej edycji Niepodległościowego
Biegu Ulicznego Józefosław-Ju-
lianów.

Na jakim etapie prac obec-

nie znajduje się projekt?

Prace nad wdrożeniem
uchwały krajobrazowej w Pia-
secznie posuwają się nieustan-
nie do przodu. Powstał już
wstępny projekt uchwały
(uwzględniający postulaty 
z konsultacji społecznych),
który obecnie jest uzgadniany 
i opiniowany przez różne in-
stytucje. Do tej pory projekt
uzyskał pozytywną opinię Pia-
seczyńskiej Gminnej Komisji
Urbanistyczno – Architekto-
nicznej. Po uwzględnieniu
uwag projekt zostanie dalej
skierowany do uzgodnienia 
z Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków oraz do zaopinio-
wania przez:  Regionalnego Dy-
rektora Ochrony Środowiska,
marszałka województwa, wła-
ściwy organ Państwowej Straży
Pożarnej. Po zebraniu opinii

i uzgodnieniu z powyższymi or-
ganami, projekt zostanie pod-
dany kolejnym konsultacjom 
z mieszkańcami – o terminie ich
konsultacji będziemy informo-
wać na stronie internetowej
krajobraz.piaseczno.eu.

Działania w celu ochrony

i kształtowania krajobrazu

Do tej pory regulacje doty-
czące ochrony i kształtowania
krajobrazu oraz zakazów wszę-
dobylskich reklam były wprowa-
dzane głównie w miejscowych
planach zagospodarowania prze-
strzennego. Przed sporządze-
niem projektu planu wykonuje
się szereg analiz, w tym również
te związane z krajobrazem i re-
klamami. Chodzi o to, by jak naj-
lepiej poznać specyfikę miejsca,
występujące na danym terenie
problemy oraz wskazać ele-
menty najbardziej cenne. Ana-
lizy krajobrazowe są wykony-
wane nie tylko na potrzeby

tworzenia planów, właściwie
przed każdą inwestycją krajobraz
jest brany pod uwagę. Dobrym
przykładem takich działań jest
współpraca z Politechniką War-
szawską, gdzie studenci Wydziału
Geodezji i Kartografii wykonują
analizy krajobrazowe na potrzeby
koncepcji zagospodarowania te-
renu tzw. Traktu nad Perełką. Stu-
denci zastanawiali się, jak Perełka
może być lepiej widoczna w prze-
strzeni miasta. W badaniach wy-
korzystali powszechnie obowią-
zujące metody badań nad
krajobrazem. W wyniku przepro-
wadzonych badań studenci
opracowali analizę dostępności
cieku, wskazali miejsca o dużym
potencjale krajobrazowym i re-
kreacyjno-wypoczynkowym,
opracowali wytyczne do kształ-
towania krajobrazu wybranych
wnętrz krajobrazowych w są-
siedztwie cieku. 14 czerwca od-
była się w Urzędzie Miasta pre-
zentacja wyników ich pracy.

26 kwietnia w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno odbyło się kolejne spotkanie konsul-
tacyjne dotyczące przygotowywanej uchwały krajobrazowej.

Foto  Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Pod koniec kwietnia został zakończony remont ul.

Bajecznej w Bobrowcu, na odcinku od ul. Mazowiec-

kiej do ul. Głównej o długości 742 m.b.

W zakresie prac wykonano roboty rozbiórkowe na-
wierzchni kruszywowej jezdni, przebudowę przepustu
o metrowej średnicy wraz ze ściankami czołowymi,
budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przy-
kanalikami oraz budowę wzdłużnego odwodnienia dre-
nażowego z zrzutem do rowów odparowujących.

Przeprowadzono też regulację urządzeń infrastruk-
tury technicznej, wykonano budowę 742 m.b. na-
wierzchni jezdni z asfaltobetonu, zjazdy na posesje
utwardzone kruszywem, budowę urządzeń bezpie-
czeństwa ruchu drogowego wraz z oznakowaniem, hu-
musowanie i obsianie trawą. Na odcinku objętym opra-
cowaniem zaprojektowano skrzyżowanie z ul. Przyjazną
(skrzyżowanie z wyniesioną powierzchnią jako forma
spowalniacza poprawiającego bezpieczeństwo ruchu).

Remont został wykonany przez firmę „Fal-Bruk” Sp.
z o.o. Sp.k. Warszawa. Koszt inwestycji wyniósł 1 341 930
zł brutto.

Bajeczna w Bobrowcu
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy o samorządzie gminnym
(tj. DzU z 2018 r. poz. 994 ze zm.) do zadań własnych gminy
należy m.in. współpraca i działalność na rzecz organizacji po-
zarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie (tj. DzU z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

Zgodnie z zasadą partnerstwa organizacje pozarządowe
uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów, któ-
rych rozwiązywanie stanowi przedmiot zadań publicznych,
w wypracowywaniu sposobów wykonywania zadań publicz-
nych przez właściwy organ administracji publicznej, a także
w wykonywaniu tych zadań. Kierując się zasadą efektywności,
organy administracji publicznej, przy zlecaniu organizacjom
pozarządowym zadań publicznych do realizacji, dokonują wy-
boru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków
publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji.

Mając na względzie powyższe, zwracamy się do Państwa
z uprzejmą prośbą o przedłożenie zarysu harmonogramu 
i kosztów zadań, jakie Państwa organizacja zamierza reali-
zować w roku 2019, z podziałem na wydatki ze środków fi-
nansowych własnych oraz z dotacji.

Zapraszamy również do zapoznania się z Programem
Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 
i przekazania na adres gminy Piaseczno swoich wniosków,
spostrzeżeń lub nowych propozycji, które Państwa zdaniem

powinny znaleźć się w Programie Współpracy z organizacjami
w przyszłości. Link do Programu Współpracy z organizacjami
znajduje się na stronie internetowej gminy Piaseczno bip.pia-
seczno.eu, w zakładce organizacje pozarządowe -> zasady
współpracy -> uchwała Nr 1233/XL/2017 Rady Miejskiej w Pia-
secznie z dnia 22 listopada 2017 r.; dodatkowo istnieje możli-
wość wglądu do powyższego dokumentu w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno.

Na odpowiedzi oczekujemy do dnia 14.09.2018.

Wnioski i propozycje należy kierować na adres:

Wydział Spraw Społecznych
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Wszelkich informacji udzielają od poniedziałku do piątku w godz.

10.00–14.00:

– pani Mirosława Goch, pok. 65 – pod nr tel. 22 701 76 36
– pani Magdalena Kaniut, pok. 64 – pod nr tel. 22 701 76 26

Adresy poczty elektronicznej:

goch@piaseczno.eu, pawelczyk@piaseczno.eu, rss@piaseczno.eu

Zaproszenie

Dla organizacji pozarządowych działających w gminie Piaseczno

Warsztaty opiniujące rozmieszczenie stref dla reklamy

Foto Anna Alberska/URZĄD MIASTA

Makieta „Traktu nad Perełką” wykonana przez pracowników

Wydziału UiA UMiG Piaseczno            Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD
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Zmiana siedziby biblioteki

w Józefosławiu

Biblioteka będzie nieczynna
od 2 do 27 lipca. Jeszcze przed
wakacjami zapraszamy do filii
w Józefosławiu. To ostatni
dzwonek na wypożyczenie
książek, ponieważ placówka bę-
dzie zamknięta przez prawie
miesiąc. W drugiej połowie wa-
kacji biblioteka będzie działać 
w nowym lokalu przy ul. Julia-
nowskiej 67a (I piętro, budynek, 
w którym mieści się obecnie
Quchnia i Carrefour). Dlatego
do końca czerwca czytelnicy
mogą wypożyczyć książki na
wakacje i przedłużyć obecnie
wypożyczone pozycje. Zachę-
camy do skorzystania z biblio-
teki. Dla moli książkowych
zwiększamy limit wypożyczeń!

Wakacyjne wystawy w bi-

bliotekach

W wakacje w naszych bi-
bliotekach będzie można obej-
rzeć wystawy obrazów. W filii
Piaseczno-Osiedle dostępne są
dzieła Józefa Wilkonia, w Zale-
siu Górnym czekają na czytel-

ników i miłośników sztuki
prace grupy Światłocień, a w Wy-
pożyczalni Głównej na Ko-
ściuszki 49 zaprezentowane
będą obrazy Urszuli Tarchal-
skiej-Kalinowskiej. Wystawy
można oglądać w godzinach
otwarcia bibliotek.

Wakacyjne zmiany w ter-

minach otwarcia bibliotek

Podczas wakacji niektóre 
z naszych placówek będą nie-
czynne. Od 2 do 13 lipca oraz
od 14 do 17 sierpnia zamknięta
będzie filia w Bogatkach. W ter-
minie 2–6 lipca i 13–24 sierpnia
nieczynna będzie filia w Choj-
nowie. Filia w Głoskowie nie
obsłuży czytelników od 9 do 20
lipca i od 13 do 24 sierpnia. Od
9 do 27 lipca zamknięta będzie
filia w Jazgarzewie. W terminie
2–27 lipca nie wypożyczymy
książek w Józefosławiu. Od 30
lipca placówka będzie działać
w budynku przy ul. Julianow-
skiej 67a. Natomiast filia w Zło-
tokłosie zamknięta będzie od
16 do 27 lipca oraz od 13 do 17
sierpnia.

Zapraszamy do lektury krótkiego przewodnika po tym, co będzie się działo w bi-
bliotekach na terenie gminy Piaseczno w wakacje.

Wakacyjne plany biblioteki

Gimnazjaliści ze Złotokłosu
najlepsi w Polsce

Konkurs odbył się 5 czerwca br.
w Geocentrum w Szczecinie.
Jego gospodarzem był Zespół Par-
ków Krajobrazowych Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. Na-
leży dodać, że gimnazjaliści ze
Złotokłosu po raz siódmy dotarli
do finału i zawsze zajmowali 
w nim czołowe miejsca, w tym
trzykrotnie pierwsze.

Już samo zakwalifikowanie
się do finału było sukcesem, a do
Szczecina przybyły najlepsze ze-
społy ze wszystkich województw.
Konkurs ,,Poznajemy Parki Kra-
jobrazowe Polski” jest imprezą
pięcioetapową. Obejmuje zma-
gania szkolne, gminne, parkowe,
wojewódzkie i ogólnopolskie. Do-
tarcie do ostatniego etapu kon-
kursu jest świadectwem ogrom-
nej wiedzy z zakresu biologii,
geografii, ochrony środowiska
oraz znajomości parków krajo-
brazowych Polski. Finał składał
się z trzech części: pierwsza obej-
mowała test wiedzy z biologii,
geografii i znajomości 120 parków
krajobrazowych Polski. W części

drugiej uczniowie rozpoznawali
45 gatunków roślin i zwierząt
spośród 150 obowiązujących.
Były to konkurencje indywidu-
alne. Trzecia część, zespołowa,
sprawdzała umiejętność roz-
wiązywania zadań z topografii.

Laureaci I miejsca otrzymali
cenne nagrody rzeczowe, w tym
tablety. Dodatkową gratyfikacją
dla wszystkich szesnastu drużyn
i ich opiekunów był pięcio-
dniowy pobyt w Zespole Parków
Krajobrazowych Województwa
Zachodniopomorskiego. Uczest-
nicy mieli możliwość poznania
walorów przyrodniczych, kultu-
rowych i historycznych regionu
(spędzili czas wolny w Międzyz-
drojach, zwiedzali Szczecin oraz
obiekty militarne: Podziemne
Miasto i Fort Gerharda, ponadto
odbyli warsztaty w Centrum Sło-
wian i Wikingów na wyspie Wo-
lin, mieli też możliwość podzi-
wiania piękna Bałtyku z wieży
widokowej Latarni Morskiej 
w Świnoujściu). Podczas pobytu
w ośrodku w Maszewie koło

Szczecina (miejsce zakwatero-
wania) zapewniono uczniom do-
datkowe atrakcje: grill, dyskotekę,
możliwość gry w piłkę, co było
okazją bliższego poznania kole-
gów z innych województw – na-
wiązania nowych znajomości, 
a nawet przyjaźni.

Sukces gimnazjalistów ze
Złotokłosu to promocja nie tylko
szkoły, ale także i gminy Pia-
seczno oraz Mazowieckiego Ze-
społu Parków Krajobrazowych.
Chcielibyśmy podziękować panu
burmistrzowi gminy Piaseczno,
który wspierał szkołę, wyraża-
jąc zgodę na sfinansowanie ze
środków Wydziału Ochrony
Środowiska i Gospodarki Rolnej

oraz Biura Promocji i Informacji
Gminy Piaseczno kosztów trans-
portu uczniów na rozgrywki
wojewódzkie i ogólnopolskie.

W dniu 13 czerwca br. gości-
liśmy w naszej szkole dyrektora
Mazowieckiego Zespołu Parków
Krajobrazowych, pana Sylwe-
stra Chołasta, który osobiście
złożył podziękowania i gratula-
cje pani dyrektor Katarzynie So-
bolewskiej i naszej wyjątkowej
drużynie.

Jesteśmy dumni z naszych
gimnazjalistów, składamy im ser-
deczne gratulacje i życzymy wielu
sukcesów w dalszej edukacji.

opiekun - nauczyciel biologii

Drużyna z Gimnazjum w Złotokłosie 
w składzie: Łukasz Grzegrzółka, Mikołaj
Grzegrzółka, Kacper Hlebowicz i Jan Roma-
niuk, pod kierunkiem nauczycielki biologii
– pani Jadwigi Strzelczyk, zdobyła 
I miejsce w finale ogólnopolskim konkursu
„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Zwycięska drużyna ze szkoły w Złotokłosie   Foto archiwum szkoły

Trzeci z cyklu czterech wieczornych przejazdów rolka-

rzy ulicami Piaseczna odbędzie się 30 czerwca.

Cieszący się dużym zainteresowaniem Nightskating
Piaseczno wrócił na nasze ulice, aby umilać wieczory oso-
bom lubiącym aktywnie spędzać czas. W tym roku oprócz
czterech przejazdów rolkarzy (27 kwietnia, 27 maja, 30 czerwca
i 31 sierpnia) zaplanowano także jeden przejazd rowerzy-
stów (28 lipca), w ramach przygotowywanej większej im-
prezy rowerowej.

27 kwietnia w inauguracji sezonu wzięło udział ponad
200 rolkarzy. Rolkowy event tradycyjnie zaczyna się 
o godz. 19.30 na rynku miejskim, skąd o godz. 20.00 ko-
lumna przy asyście radiowozu wyrusza na ulice miasta.

Udział w imprezie jest bezpłatny i nie trzeba się reje-
strować. – Wymagamy umiejętności jazdy w tempie 15 km/h,
hamowania oraz skręcania tak, aby przejazd mógł odby-
wać się zwartą grupą – wyjaśnia Marcin Myszkowski, or-
ganizator. – Trasa będzie zabezpieczona przez policję 
i osoby wspierające, towarzyszyć nam też będą ratownicy
medyczni – dodaje. Zanim uczestnicy rozpoczną przejazd,
będą na nich czekały konkursy z drobnymi nagrodami.

Chcesz wesprzeć organizację imprezy i pomóc w jej
przebiegu, dołącz do NS Team: www.nightskating.org.pl.

Nightskating ulicami 
Piaseczna
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Kolejna edycja sportowego wydarzenia Garmin Iron

Triathlon, które łączy pływanie z bieganiem i jazdą na

rowerze, odbędzie się w dniach 14–15 lipca na Górkach

Szymona w Zalesiu Dolnym.

W poprzednich latach impreza odbywała się w maju, 
w tym roku została przeniesiona na lipiec. – Jest to po-
dyktowane rozłożeniem imprezy na dwa dni, w sobotę
wystartuje dystans 1/8 Iron Mana, zaś w niedzielę 1/4 –
wyjaśniają organizatorzy.

Garmin Iron Triathlon jest najstarszym, a zarazem naj-
popularniejszym tego typu cyklem w Polsce. Mimo to im-
preza stale się rozwija, a organizatorzy wychodzą na-
przeciw oczekiwaniom zawodników. Podczas niektórych
etapów pojawią się dodatkowe klasyfikacje. W Piasecznie
rozegrane zostaną także zawody dla dzieci i młodzieży
Garmin Kids.

Dyscyplina jest niezwykle widowiskowa i oprócz kil-
kuset zawodników gromadzi również publiczność obser-
wującą te niełatwe zmagania.

Zmagania triathlonistów

Akcja „Jak nie czytam, jak czytam”

Akcję o nazwie „Jak nie czytam,
jak czytam” zainicjowała redak-
cja miesięcznika „Biblioteka 
w Szkole”, a włączyły się w nią
Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Piaseczno oraz Szkoła
Podstawowa nr 1. W dniu bicia
rekordu na skwerze Kisiela ze-
brał się kolorowy tłum ponad
200 uczniów – dziewczynek w bia-
łych bluzkach i chłopców w czer-
wonych T-shirtach. Każdy na
skwer przed Urzędem Miasta
przyszedł ze swoją książką i czy-
tał bez przymusu to, na co miał
ochotę i jak długo chciał. Celem

akcji było sprawienie, by książka
kojarzyła się z rozrywką, a nie
szkolnym obowiązkiem. By
uczniowie, którzy na co dzień
czytają, zobaczyli, że nie są je-
dynymi, a ci, którzy tego nie ro-
bią, mieli okazję spróbować. Ce-
lem było również pobicie re-
kordu Polski w jednoczesnym
czytaniu ustanowionego 1 czer-
wca 2017 roku, kiedy to jedno-

cześnie czytało 459 409 osób.
W promocję czytelnictwa

wśród dzieci włączyła się wice-
burmistrz Piaseczna Hanna Ku-
łakowska-Michalak, która usiadła
razem z uczniami i wspólnie 
z nimi czytała książkę. – Nasza
gmina inwestuje w szkolne bi-
blioteki, wspiera projekty inicju-
jące modę na czytanie oraz
zwiększa księgozbiory szkolne.

Bardzo prężnie działająca Biblio-
teka Publiczna Miasta i Gminy
Piaseczno również jest chlubą
naszego miasta – powiedziała
podczas akcji pani wiceburmistrz
– Dziękuję wam za wspólne czy-
tanie, mam nadzieję, że sprawiło
wam wszystkim dużo radości –
dodała. Spotkanie zakończyło pa-
miątkowe zdjęcie wszystkich
uczestników.

Wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak czyta dzieciom baśniowe opowiadania

Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA

W piątkowy pora-
nek 8 czerwca
uczniowie ze
Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Piasecz-
nie wzięli udział 
w ogólnopolskim
biciu rekordu 
w publicznym czy-
taniu.

W lipcu rusza kino

6 lipca o godz. 21.30 na skwerze Kisiela zaprezentujemy

pierwszy film w ramach kolejnej edycji cyklu Piaseczyń-

skie Kino Plenerowe.

Harmonogram wyświetlania filmów wybranych przez
mieszkańców w internetowym głosowaniu: 
pokazy w lipcu o godz. 21.30:

6 lipca – „Facet na miarę”
13 lipca – „Najlepszy”
20 lipca – „Zanim zasnę”
27 lipca – „Księgowy”
pokazy w sierpniu o godz. 20.30:

3 sierpnia – „Klucz do wieczności”
10 sierpnia – „Rekiny wojny”
17 sierpnia – „Kryptonim U.N.C.L.E.”
24 sierpnia – „Carte Blanche”
31 sierpnia – „Jutro będziemy szczęśliwi”
dodatkowy pokaz we wrześniu o godz. 20.00:

7 września – film niemy z muzyką na żywo
– W tym roku przenosimy Kino Plenerowe z parkingu

na wyremontowany skwer Kisiela. Będą oczywiście leżaki,
dzięki zakupionym podkładkom będzie też można usiąść
na schodach, które tworzą naturalny amfiteatr. Mamy na-
dzieję, że miejsce to będzie w wakacje tętnić życiem –
mówi Łukasz Wyleziński, kierownik Biura Promocji i Infor-
macji, które jest organizatorem pokazów.

Podobnie jak w zeszłym roku, w pierwszy piątek wrze-
śnia odbędzie się specjalny pokaz kina niemego z muzyką
na żywo. Piaseczyńska grupa muzyków Niemy Movie już
pracuje nad nowym opracowaniem, niespodzianką.

Regulamin Piaseczyńskiego Kina Plenerowego do-
stępny jest na stronie internetowej www.piaseczno.eu.

Bezpieczny rower

13 czerwca ponad setka uczniów
pierwszych trzech placówek
(Szkoły Podstawowej nr 1 oraz
szkół w Głoskowie i Jazgarze-
wie) przetestowała miasteczko
do aktywnej jazdy na rowerze
podczas egzaminu na kartę ro-
werową. Dzieciom kibicowała
wiceburmistrz Hanna Kułakow-
ska-Michalak, która w ramach
promocji bezpieczeństwa na
drodze rozdała uczniom opaski
odblaskowe.

– Dziękuję Straży Miejskiej
oraz Policji Powiatowej w Pia-
secznie za zaangażowanie 
w przeprowadzeniu egzaminu
dla młodzieży – powiedziała wi-
ceburmistrz. Cieszę się, że nasze
rowerowe miasteczko daje
uczniom możliwość podejścia
do testu na terenie gminy Pia-
seczno. W latach ubiegłych
dzieci musiały bowiem jeździć

w tym celu do Góry Kalwarii –
dodała Hanna Kułakowska-Mi-
chalak.

Promując bezpieczne za-
chowania na drodze, gmina Pia-
seczno już dziś zaprasza miesz-
kańców do przyjścia w sobotę
28 lipca na rynek miejski, gdzie
będzie można wziąć udział 
w wydarzeniu sportowo-rekre-
acyjnym „Piaseczno Kocha Ro-
wer”. W ramach imprezy, która
odbędzie się w godzinach 12.00–
18.00, pod okiem instruktora
przeprowadzone zostaną zaję-
cia dotyczące doskonalenia
techniki jazdy na rowerze. Bę-
dzie można pojeździć po torze
typu „pumptrack”, składającym
się z 34 elementów: muld, band
oraz łączników, które po połą-
czeniu ze sobą tworzą pętle. Do-
stępne będą także miasteczko
ruchu drogowego i darmowy

serwis rowerowy. – Chętni będą
mogli przygotować sobie dar-
mowy koktajl owocowo-wa-
rzywny, kręcąc go na Fruit Bi-
ke’u. Nie zabraknie również
atrakcji dla dzieci w strefie ma-
lucha oraz, na zakończenie im-
prezy, wspólnego przejazdu ro-
werzystów ulicami miasta pod
eskortą policji – zaprasza Łukasz
Wyleziński, kierownik Biura
Promocji i Informacji, które jest

organizatorem planowanego
wydarzenia.

Impreza ta wpisze się rów-
nież w obchodzone tego dnia 
w Piasecznie Święto Policji. Po
części oficjalnej na skwerze Ki-
siela policjanci przeniosą się na
rynek miejski, gdzie dołączą do
imprezy, obsługując własne sta-
nowiska, m.in. ze znakowa-
niem rowerów czy prezentacją
radiowozu.

Egzamin przeprowadzony został na miasteczku rowerowym

zakupionym przez gminę

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Zakupione przez gminę miasteczko
ruchu drogowego służy uczniom 
piaseczyńskich szkół przystępującym 
do egzaminu na kartę rowerową.

Spacer z Wilkoniem
Trwa właśnie budowa nowego
skwerku na tyłach Przystanku
Kultura, gdzie już w pierw-
szych dniach lipca będzie
można odpocząć od zgiełku 
w otoczeniu zieleni i nowej ma-
łej architektury. Jednym z cie-
kawych akcentów w tym miej-
scu będzie odlew pumy au-
torstwa Józefa Wilkonia. To ko-
lejna rzeźba tego światowej
sławy artysty, która urozmaici
przestrzeń publiczną w mie-

ście. Nowy skwer ma być go-
towy na 30 czerwca, a jego ofi-
cjalne otwarcie zaplanowane
jest na 4 lipca, kiedy to Cen-
trum Kultury przygotuje dla
dzieci atrakcje na skwerku za-
kończone wieczorynką o godz.
19.00. Wcześniej, o godz. 17.30,
odbędzie się wspólny spacer 
z Józefem Wilkoniem, który bę-
dzie opowiadał o swoich rzeź-
bach przy akompaniamencie
Joszka Brody.

Lwica przy ratuszu

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Kolejne odlewy rzeźb pojawią się nieba-
wem w przestrzeni miejskiej Piaseczna.


