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Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 17 października
2018 roku o godzinie 9.30 
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

www.piaseczno.eu

Wybory

Informacja 
urzędowa:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej                           str. 2

Sieć ścieżek rowerowych na terenie
gminy Piaseczno wkrótce poszerzy się 
o nowe inwestycje realizowane w ramach
projektu dofinansowanego z UE. str. 3

„Młode talenty”
zawody w akrobatyce

29–30 września w hali GOSiR odbędzie
się ogólnopolski turniej w skokach na
trampolinie i skokach na ścieżce akro-
batycznej. str. 8

Inwestycje drogowe

Kadencja pełna dróg – 140 mln zł gmina
przeznaczyła w latach 2015-2018 na budowę
i remonty dróg. Podsumowanie kadencji
na stronach 4-5.

21 października odbędą się wybory
samorządowe, podczas których
będziemy głosować na burmistrza
oraz radnych. Lokale wyborcze
będą czynne od godz. 7.00 do 21.00.

obwieszczenie na str. 6

Piaseczno na dwa koła

Zgromadzonych na parkingu
mieszkańców rozgrzał Grze-
gorz Markowski i zespół Per-
fect dając energetyczny kon-
cert ostatniego dnia lata.

*str. 3

Pożegnaliśmy lato

Podobnie jak godność „Honorowego
Obywatela gminy Piaseczno”, tytuł
„Zasłużony dla gminy Piaseczno”
nadawany jest w drodze uchwały
Rady Miejskiej za szczególne zasługi
dla rozwoju gminy oraz wybitne
osiągnięcia w działalności gospodar-
czej, społecznej, ochronie zdrowia,
oświacie, kulturze, sporcie, nauce,
sztuce – i każdej innej przyczyniają-
cej się do pomnożenia dobrobytu
wspólnoty samorządowej. Różnica
jest jedynie taka, że tytuł „Honoro-
wego Obywatela” zgodnie z nowymi
zasadami zastrzeżony jest dla osób
niebędących mieszkańcami gminy
Piaseczno, zaś tytuł „Zasłużonego
dla gminy Piaseczno” kierowany jest
właśnie dla wybitnych i zasłużonych
mieszkańców.

11 września 2018 roku podczas 
V Nadzwyczajnej Sesji Rady Miej-
skiej w Piasecznie tego zaszczytu
dostąpili: pani Małgorzata Szturom-
ska (popularyzatorka historii Pia-
seczna, autorka ponad 200 publika-
cji, twórczyni Kawiarenki Histo-
rycznej na FB) oraz panowie Stani-
sław Hofman (propagator historii
Piaseczna, licencjonowany prze-
wodnik po Piasecznie, twórca Piase-
czyńskiego Klubu Poszukiwaczy Hi-
storii), Marceli Ludwicki (były radny,
propagator tenisa ziemnego w Pia-
secznie, od czterdziestu lat organi-
zator amatorskich turniejów), An-
drzej Rutkowski (były radny, Prze-
wodniczący Społecznej Komisji
Mieszkaniowej, współzałożyciel 
i były Przewodniczący Społecznego

Komitetu Renowacji Cmentarza Pa-
rafialnego) i Tadeusz Warsza (były
Przewodniczący Rady Miejskiej,
współzałożyciel i były Prezes Towa-
rzystwa Piaseczyńsko-Grójeckiej
Kolei Wąskotorowej, współzałożyciel
Społecznego Komitetu Renowacji
Cmentarza Parafialnego). W uzna-
niu szczególnych zasług w działa-
niach na rzecz gminy Piaseczno
odebrali oni z rąk Burmistrza Miasta
i Gminy Piaseczno Zdzisława Lisa
oraz Przewodniczącego Rady Miej-

skiej Piotra Obłozy pamiątkowe me-
dale i przypinki oraz uchwały nada-
jące godność Zasłużonego. Wyróż-
nieni mieszkańcy złożyli także
swoje podpisy w Pamiątkowej Księ-
dze Zasłużonych. Wiceburmistrzo-
wie Daniel Putkiewicz i Hanna Ku-
łakowska-Michalak oraz Wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej Magda-
lena Woźniak i Michał Rosa przeka-
zali wyróżnionym pamiątkowe ta-
bliczki, kwiaty oraz kosze upo-
minkowe pełne słodkości.

Uroczystość nie obyła się bez
chwil wzruszeń oraz pięknych
słów, jakie odznaczeni skierowali
do zebranych na sali przyjaciół
oraz władz gminy.

Zasłużonym dla gminy Pia-
seczno gratulujemy, a osoby prag-
nące zapoznać się z ich osiągnię-
ciami zapraszamy na stronę inter-
netową www.piaseczno.eu do za-
kładki „Zasłużony dla gminy Pia-
seczno” w dziale „Historia Najnow-
sza”.

Zasłużeni dla gminy Piaseczno
Po raz pierwszy w historii Piaseczna odbyła się uroczystość nadania tytułów „Zasłużony dla
gminy Piaseczno”. Nowa godność została ustanowiona podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 
18 kwietnia 2018 r., a we wrześniu wyróżnionych zostało pięć wyjątkowych osób.

Zasłużeni dla gminy Piaseczno, od lewej: Tadeusz Warsza, Andrzej Rutkowski, Małgorzata Szturomska, Marceli
Ludwicki, Stanisław Hofman Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Uchwała o standardach urbanistycznych

Uchwała, która wprowadza konkretne
wymogi dotyczące m.in. lokalizacji, od-
ległości na przykład od szkoły czy przy-
stanku komunikacji, wysokości bu-
dynku, ilości obowiązkowych miejsc
parkingowych – jest odpowiedzią na
nową specustawę mieszkaniową,
która weszła w życie 22 sierpnia 2018 r.

Przepisy przyjęte przez parla-
ment w ustawie o ułatwieniach 
w przygotowaniu i realizacji inwe-
stycji mieszkaniowych oraz inwe-
stycji towarzyszących być może są
korzystne dla samorządów, gdzie
występuje deficyt mieszkań i miesz-

kańców, jednak w piaseczyńskich
warunkach mogłyby niekorzystnie
wpłynąć na komfort życia miesz-
kańców, pogłębiając dzisiejsze pro-
blemy związane z dynamicznym
rozwojem tych terenów. Dlatego
radni postanowili ubiec skutki nie-
korzystnych regulacji, doprecyzo-
wując prawo lokalne.

– W ostatnich latach Rada Miej-
ska starała się ograniczać dewelope-
rów i niepohamowaną zabudowę.
Zmienialiśmy miejscowe plany,
uspokajając zabudowę, narażając się
nawet na wypłatę odszkodowań –

mówi Łukasz Kamiński, przewodni-
czący Komisji Ochrony Środowiska 
i Ładu Przestrzennego. – Tzw. lex de-
weloper wywraca nasze myślenie,
na co nie możemy pozwolić – dodaje.

Nowa specustawa dosyć szeroko
otwiera bramy dla nowych inwesto-
rów budowlanych. – Gmina Pia-
seczno jest w tej specyficznej sytu-
acji względem innych miast, że nie
potrzebuje za wszelką cenę nowych
inwestycji mieszkaniowych. Wręcz
przeciwnie, w pierwszej kolejności
chcemy zadbać o mieszkańców, któ-
rzy już u nas mieszkają, dopiero póź-
niej będziemy przygotowywać miej-
sce pod nowe inwestycje – wyjaśnia
Daniel Putkiewicz, I zastępca burmi-
strza. – Dlatego w tej uchwale sta-
ramy się maksymalnie ograniczyć

możliwości nowych inwestycji, tak
aby inwestorzy budowali w normal-
nym trybie, zgodnie z obecnie obo-
wiązującymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego – dodaje
wiceburmistrz.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przyjęto
uchwałę o lokalnych standardach urbani-
stycznych dla inwestycji mieszkaniowych.

Nadarzyńska „po burzy”
Mieszkańcy wspólnie z urzędnikami odbyli
spacer po terenie, gdzie w ostatnich latach
wyburzone zostały stare budynki komu-
nalne. Był to wstęp do wspólnych warszta-
tów na temat przyszłości tego miejsca. 

str. 2

Daniel Putkiewicz 
I zastępca burmistrza
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„Zielone Piaseczno” – wystawa 
o przestrzeni publicznej

W codziennym natłoku spraw
często nie dostrzegamy zmian
w otaczającej nas przestrzeni,
a przynajmniej nie zdajemy
sobie sprawy, jak mozolny jest
to proces. Jednak z perspek-
tywy kilku lat można już zaob-
serwować efekty podjętych
działań na rzecz poprawy jako-
ści terenów zielonych i rekre-
acyjnych. – W ciągu ostatnich
czterech lat gmina zrewitalizo-
wała i zmodernizowała cztery
parki i cztery skwery, a także
dokonała licznych nasadzeń
wzdłuż szlaków komunikacyj-
nych – mówi Daniel Putkie-
wicz, I zastępca burmistrza. –
Sporo pracy jeszcze przed
nami. Przygotowujemy prze-
targ na posadzenie drzew na
rynku i skwerze Jana Pawła II,
odtwarzamy zieleń wzdłuż
pierzei ulic, projektujemy duży
obszar parkowy w Złotokłosie
– Park Rostworowskich. Sa-
dzimy zieleń na mniejszych
skwerach oraz w tzw. parkach
kieszonkowych – dodaje wice-
burmistrz.

Poważną przemianę prze-
szły m.in. Górki Szymona w Za-

lesiu Dolnym, skwer przy ul. Ja-
rząbka, Park Zachodni przy alei
Róż, Park Miejski im. Książąt
Mazowieckich, czy skwer im.
Stefana Kisielewskiego w cen-
trum miasta. Powstał też nowy
park przy ul. Ogrodowej w Jó-
zefosławiu oraz skwer przy ul.
Młynarskiej, a także Zakątek
Kultury przy ul. Kościuszki 
w Piasecznie.

Zieleń to też tysiące no-
wych drzew w różnych zakąt-

kach gminy, dziesiątki tysięcy
krzewów i setki tysięcy sezo-
nowych kwiatów na klom-
bach czy rabatach. – Sadząc
zieleń, zawsze mamy na uwa-
dze dobro pszczół i owadów
zapylających – mówi Monika
Szkuta z Wydziału Utrzyma-
nia Terenów Zielonych. – Sa-
dzimy miododajne rośliny 
i używamy naturalnych na-
wozów oraz środków ochrony
roślin – dodaje.

Zakres zmian, jakie w tym
temacie zaszły w gminie Pia-
seczno, obrazuje wystawa „Zie-
lone Piaseczno”, która obec-
nie jest wyeksponowana na
ogrodzeniu parku przy ul.
Ogrodowej w Józefosławiu,
wcześniej była obecna na pia-
seczyńskim rynku, a wkrótce
zawiśnie przy deptaku Maru-
sarzówny w pobliżu Parku
Zachodniego.

*

Od zeszłego roku w gminie zasadzonych zostało 1 000 drzew oraz 10 000
krzewów. Wystawa „Zielone Piaseczno” obrazuje, jak zmienia się prze-
strzeń publiczna na przestrzeni ostatnich lat.

Wystawa na ogrodzeniu parku przy ulicy Ogrodowej w Józefosławiu
Foto Hubert Gieleciński

Nadarzyńska „po burzy”

Grupa osób zainteresowanych
przyszłością tego terenu spo-
tkała się 5 września o godz.
18.00 na ulicy Nadarzyńskiej,
gdzie pan Stanisław Hofman –
przewodnik i pasjonat historii
Piaseczna – oprowadził wszyst-
kich i opowiedział o historii
ulicy oraz charakterze jej zabu-
dowy. A historia tej okolicy jest
niezwykle barwna. Nadarzyń-
ska, zwana przed laty „ulicą zło-
czyńców”, miała w Piasecznie
podobną renomę jak najbar-
dziej zapuszczone rejony Pragi
Północ w Warszawie. To już jed-
nak przeszłość, większość bu-
dynków obecnie nie istnieje, 
a sama ulica się „ucywilizowała”

przez powstające dookoła nowe
inwestycje.

Po wysłuchaniu opowieści
uczestnicy spotkania przeszli
do sali konferencyjnej Urzędu
Miasta, gdzie odbyły się warsz-
taty i „burza mózgów” mode-
rowana przez pracowników
Wydziału Urbanistyki i Archi-
tektury.

O tym, jak wyglądały ostat-
nie lata funkcjonowania daw-
nych budynków przy Nada-
rzyńskiej – uzupełniając część
historyczną i spacer o relację 
z historii najnowszej – opowie-
dział Daniel Putkiewicz, I za-
stępca burmistrza, odpowie-
dzialny między innymi za

sprawy związane z rewitaliza-
cją miasta oraz ład przestrzenny.
– Trzeba ten teren wykorzy-
stać, żeby jak najlepiej służył
miastu. „Burza mózgów” i spo-
tkania z mieszkańcami po-
winny być dla samorządu przy-
szłej kadencji punktem wyjścia
do decyzji, jak ten rejon zago-
spodarować, gdyż jego poten-
cjał jest ogromny.

Wiceburmistrz przedstawił
również dotychczasowe wizje
terenu przy ulicy Nadarzyń-
skiej wykonane przez firmy ze-
wnętrzne. Wizję kwartału przy
Nadarzyńskiej opracowaną przez
zespół PDV Architekci & Studio
DWA przedstawił jeden z auto-
rów, pan Przemysław Wielądek.
Kolejnym zaproszonym go-
ściem był pan Wojciech Przyby-
lak, który terenowi przy Nada-
rzyńskiej poświęcił swoją pracę
inżynierską – zaprezentował jej
wyniki, szczegółowe analizy
oraz koncepcję projektową.

Następnie pan Zbigniew Ka-
iser, przedstawiciel Wydziału
Urbanistyki i Architektury, opo-
wiedział o wykonanych anali-
zach układu przestrzeni pu-
blicznych miasta. Rejon ulicy
Nadarzyńskiej leży na przecię-
ciu najważniejszych osi tego
układu, w tym ciągu zielonego
doliny Perełki. Zostały też

przedstawione główne uwa-
runkowania, które determinują
możliwości zagospodarowania
tego terenu.

Po krótkiej dyskusji rozpo-
częła się część warsztatowa.
Uczestnicy zostali podzieleni na
trzy grupy, w obrębię których
mieli wypracować wspólną
koncepcję zagospodarowania
terenu, a następnie przedstawi-
ciele każdej z grup zaprezento-
wali wyniki wspólnej pracy.

Ze wszystkich koncepcji
oraz propozycji rysował się po-
dobny obraz – obszaru multi-
funkcyjnego, z funkcjami usłu-
gowymi oraz poszerzonym
terenem ogólnodostępnej zie-
leni. Odbudowa pierzei miesz-
kaniowej od strony samej ulicy
Nadarzyńskiej to z kolei wymóg
formalny stawiany przez kon-
serwatora zabytków.

– Było to niezwykle
owocne spotkanie, które dało
wytyczne dla dalszego kształ-
towania tej przestrzeni. Cenne
są zarówno wykonane kon-
cepcje, jak i wnioski z roz-
mów kuluarowych, a z dzi-
siejszych konsultacji zosta-
nie sporządzony raport – po-
wiedział na zakończenie spo-
tkania wiceburmistrz Daniel
Putkiewicz.

*

Mieszkańcy wspólnie z urzędnikami odbyli spacer po terenie, gdzie w ostatnich
latach wyburzone zostały stare budynki komunalne. Był to wstęp do wspólnych
warsztatów na temat przyszłości tego miejsca.

Spacer z przewodnikiem po ulicy Nadarzyńskiej
Foto Dorota Krug/URZĄD MIASTA

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 51            19 września 2018 r.

Na początku sesji uhonorowano stypendystów burmistrza,
następnie przyjęto protokół z 50. sesji Rady Miejskiej. Spra-
wozdanie z działalności między sesjami przedstawił przewod-
niczący Rady Piotr Obłoza. Po wysłuchaniu wniosków i inter-
pelacji skarbnik zapoznała radnych z sytuacją finansową gminy.

Zmiany budżetowe
Radni wprowadzili następujące zmiany w budżecie:
– w związku z inwestycją polegającą na projekcie i budowie
skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną DW nr 722, al. Pol-
skiego Państwa Podziemnego z al. 3 Maja i al. Kasztanów,
dokonano zmiany w uchwale Nr 1274/XLII/2017 Rady Miejskiej
w sprawie pomocy rzeczowej dla województwa mazowiec-
kiego w związku z realizacją tego zadania;
– wyrażono zgodę na podpisanie umowy z gminą Lesznowola
w sprawie obsługi finansowej zadania „Realizacja układu dro-
gowego łączącego węzeł – al. Krakowska na skrzyżowaniu 
z ul. Nadarzyńską i ul. Ułanów z węzłem Antoninów na trasie
S7, w szczególności łącznika DP-1 […]”; zwiększono także do-
chody gminy o kwotę 100 000 zł w związku z otrzymaną po-
mocą finansową na realizację powyższego układu;
– zwiększono wydatki budżetu gminy Piaseczno o kwotę 
2 500 000 zł w dziale gospodarka komunalna i ochrona śro-
dowiska;
– zwiększono dochody gminy o kwotę 38 600 zł w związku 
z dotacją otrzymaną z Ministerstwa Sprawiedliwości na za-
danie „Sprzęt ratowniczy dla OSP w gminie Piaseczno”;
– zwiększono dochody o środki pozyskane z wynajmu po-
mieszczeń oświatowych;
– na wniosek Centrum Usług Wspólnych zmieniono plan wy-
datków w związku z zakupami materiałów i wyposażenia 
w przedszkolach gminnych; zwiększono także dochody 
w związku z otrzymanym dofinansowaniem na projekt Era-
smus+ oraz o kwotę 48 673 zł w związku z programem Era-
smus+ P-7;
– przesunięto wydatki w kwocie 21 500 zł na rok 2019 na za-
daniu „Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 2KDL
na odcinku od ul. Redutowej do ul. Koszykowej […]”;
– na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu przesunięto
środki w kwocie 160 000 zł na rok 2019, a na wniosek GOSiR-u
środki w kwocie 698 210 zł na przyszły rok;
– dokonano koniecznych przesunięć w planie budżetowym
związanych z realizacją budżetu w roku 2018;
– przesunięto wydatki w wysokości 85 000 zł z przeznacze-
niem na prace remontowe w budynku przy ul. Szkolnej 9;
– zwiększono wydatki o kwotę 158 000 zł w dziale Różne Roz-
liczenia Finansowe;
– zwiększono wydatki o kwotę 2 000 000 zł na zadaniu „Re-
mont ciągu ulic: Asnyka, Podleśna, Jałowcowa, Jodłowa, Aka-
cjowa w Piasecznie”.

Zagospodarowanie przestrzenne:
– postanowiono o określeniu lokalnych standardów urbani-
stycznych na terenie gminy Piaseczno dla inwestycji miesz-
kaniowych oraz inwestycji towarzyszących;
– radni przystąpili do zmiany uchwały w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Henryków Urocze.

Nieruchomości:
– radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprze-
targowym na okres 20 lat części nieruchomości przy al. Kalin
i ul. Armii Krajowej na terenie stadionu miejskiego;
– wyrażono zgodę na zawarcie umowy użyczenia na lokal
użytkowy w budynku przy ul. Warszawskiej 33 w Piasecznie
na rzecz Fundacji Pomóż Dorosnąć;
– radni wyrazili zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargo-
wym umowy najmu na lokal użytkowy przy ul. Puławskiej 20
w Piasecznie.

Pozostałe:
– w związku z koniecznością dostosowania obecnej sytuacji
do przepisów zawartych w ustawie o muzeach oraz ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, radni
uchwalili Statut Centrum Kultury w Piasecznie;
– radni powołali gminną instytucję kultury pod nazwą Mu-
zeum Piaseczna;
– w związku z podjętym zarządzeniem w sprawie ustalenia
wysokości opłat pobieranych z tytułu instalacji tablic rekla-
mowych, uchylono uchwałę z dnia 16 grudnia 2015 r. w spra-
wie ustalenia wysokości opłat pobieranych z tytułu instalacji
tablic reklamowych, nośników reklamowych itp.

Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały do-
stępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu.
Zapraszamy do oglądania sesji Rady Miejskiej online lub
archiwalnych nagrań na kanale YouTube. Odnośnik do
kanału znajduje się na stronie www.piaseczno.eu.
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Finansowanie opieki nad zabytkami

Piaseczno na dwa koła

Aby poprawnie i skutecznie wy-
korzystać rozległe tereny rekre-
acyjne, potrzebna jest sieć ciągów
komunikacyjnych, czyli dróg ro-
werowych, które służyć będą nie
tylko przemieszczaniu się ale też
rekreacji. Widoczny z okien
urzędu odcinek, ochrzczony przez
użytkowników jednej z aplikacji
sportowych „Sądnym sprintem”,
to powód tyleż do uśmiechu, co
do zastanowienia. Z racji przebu-
dowy samego Skweru Kisiela, zo-
stał wykonany niejako przy okazji,
niemniej jest częścią dużego pro-
jektu, realizowanego razem z są-
siednimi samorządami.

Załączone mapy pokazują
kolorem bordowym stan obecny,
czyli drogi rowerowe oraz ciągi
pieszo rowerowe istniejące bądź
będące obecnie w realizacji. Ko-
lorem zielonym zaznaczone są
odcinki, które będą realizowane
w ramach Zintegrowanej Sieci
Tras Rowerowych i które będą
miały swoje kontynuacje na ob-

szarze sąsiednich samorządów.
Jednym z takich przykładów jest
będąca na ukończeniu droga dla
rowerów wzdłuż Puławskiej,
dzięki której będziemy mogli do-
jechać na dwóch kołach aż do
Metra Wilanowska.

We współpracy z powiatem
w tej kadencji powstała na na-
szym terenie ścieżka pieszo rowe-
rowa przy ulicy Sielskiej, łącząca
Siedliska z Chylicami oraz wzdłuż
Starochylickiej od Sielskiej do Zie-
lonej. W ramach wspomnianej
wcześniej sieci tras, powstanie od-
cinek od Zielonej do obwodnicy.
Podobnie wybudowany ciąg pie-
szo rowerowy wzdłuż ulicy Szpi-
talnej, z jednej strony łączy się 
z tym na Alei Kalin, z drugiej bę-
dzie łączył się z opracowywanym
odcinkiem wzdłuż Sienkiewicza –
od Szpitalnej do Pomorskiej. Rów-
nież wykonawca remontu Oku-
lickiego przewidział ciąg komuni-
kacyjny dla rowerów na remon-
towanym odcinku.

Dużo dzieje się także w za-
kresie projektów realizowa-
nych samodzielnie przez
gminę Piaseczno – komunika-
cję z użyciem dwóch kółek
uwzględniamy m.in. przy pro-
jektowanej przebudowie ulicy
Dworcowej, na budowanej
obecnie Żytniej, na odcinkach
Spacerowej, Cyraneczki, Geo-
detów, Ogrodowej, Wilanow-
skiej w Józefosławiu i pobli-
skich Energetycznej w Pia-
secznie oraz Polnej w Chylicz-
kach. Również w południo-
wych rejonach miasta po-
dobne prace mają miejsce 
w zakresie alei Brzóz czy
ulicy Wilanowskiej.

Patrząc z ekonomicznego
punktu widzenia, takie inwe-
stycje, wymagające często po-
szerzenia drogi czy wykonania
oddzielnego ciągu komunikacyj-
nego, realizowane są zazwyczaj
razem z inwestycjami dotyczą-
cymi całego pasa drogowego –

w ten sposób nie dublujemy
wszystkich dokumentów, zgód
i pozwoleń, projektów i innej,
mocno czasochłonnej i kosz-
townej, „papierologii”.

Mając na uwadze, że
ścieżki rowerowe nie mogą
też kończyć się wraz z gra-
nicą administracyjną gmin,
podjęliśmy współpracę z Kon-
stancinem Jeziorną i Górą Kal-
warią celem budowy Zinte-
growanej Sieci Tras Rowero-
wych w naszych gminach.
Projekt realizowany jest we
współpracy z Mazowiecką
Jednostką Wdrażania Progra-
mów Unijnych, samorządy
mają zabezpieczone środki 
i trwają właśnie procedury
przetargowe – po tym, jak kil-
kukrotnie do przetargu nie
zgłosił się żaden wykonawca,
dzielimy projekt na dwa etapy,
tak, aby przedsiębiorstwom ła-
twiej było sprostać zadaniu.

*

Piaseczno, przy wszystkich wadach i zaletach lokalizacji na obrzeżach Warszawy,
ma ogromny atut w postaci licznych terenów zielonych – zarówno lasów na północy
i południu gminy, jak i zmodernizowanych parków i skwerów w samym mieście.

Pierwsza z uchwał dotyczyła
przyznania 100 tys. zł na roboty
budowlane dla parafii Świętego
Rocha w Jazgarzewie, w celu
wymiany spróchniałej więźby
dachowej i naprawy części da-
chu zabytkowego kościoła.
Druga uchwała zapewnia dofi-
nansowanie w wysokości 30
tys. zł na prace konserwatorskie 
i restauratorskie w związku 
z odnowieniem trzech pomni-
ków nagrobnych znajdujących
się na cmentarzu parafialnym
w Piasecznie.

Wnioskodawcy mogą ubie-
gać się o dofinansowanie na pod-
stawie uchwały z 14 czerwca 2017
roku w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji na sfinansowa-
nie prac konserwatorskich, re-

stauratorskich lub robót budow-
lanych przy zabytku wpisanym
do Rejestru Zabytków, znajdują-
cym się na terenie gminy Pia-
seczno. Dofinansowanie można
uzyskać nawet do 100% wartości
prac. Liczba zabytków w Gmin-
nej Ewidencji Zabytków to 221,
natomiast 33 z nich znajdują się
w rejestrze obiektów i obszarów
wpisanych do Rejestru Zabyt-
ków.

Kościół Świętego Rocha oraz
cmentarz rzymskokatolicki są
obiektami wpisanymi zarówno
do Gminnej Ewidencji Zabytków,
jak i do Rejestru Zabytków.
Gmina Piaseczno aktywnie i od
wielu lat wspiera ratowanie za-
bytków jako elementów naszego
dziedzictwa i historii.

Rada Miejska na sesji 29 sierpnia br. podjęła uchwały dotyczące dofinansowania
remontów zabytków na terenie gminy Piaseczno.

Wyremontowany dach kościoła w Jazgarzewie
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Stypendia naukowe

Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA

19 września na sesji Rady Miejskiej burmistrz przyznał 
7 uczniom stypendia naukowe w wysokości od 5 do 6 tys. zł.

W ten sposób nagrodzonych zostało dwoje uczniów ze
Szkoły Podstawowej nr 1, dwoje uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej w Józefosławiu oraz po jednym uczniu ze Szkoły
Podstawowej w Złotokłosie i Szkoły Podstawowej w Zalesiu
Górnym, za uzyskanie tytułu laureata w konkursach na
szczeblu wojewódzkim. Gratulacje za tak znamienite wyniki
naukowe złożyli, oprócz burmistrza, II zastępczyni burmi-
strza Hanna Kułakowska-Michalak odpowiedzialna za edu-
kację w gminie, przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Obłoza
oraz dyrektorzy poszczególnych szkół.

Istniejące oraz projektowane ze środków gminy ścieżki rowerowe
Wizualizacja UMiG Piaseczno

Siatka ścieżek rowerowych powiększona o realizowane inwe-
stycje w ramach ZIT ze środków UE      Wizualizacja UMiG Piaseczo

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Zgromadzonych tłumnie na miejskim parkingu mieszkań-
ców rozgrzał Grzegorz Markowski i zespół Perfect dając
energetyczny koncert ostatniego dnia lata. 

To było bez wątpienia największe kulturalne wydarzenie
tego roku w Piasecznie. Ogromna scena, atrakcyjna oprawa
wizualna i kilka tysięcy widzów usłyszało największe przeboje
legendarnej grupy polskiej sceny rockowej. – Chcemy w ten
sposób uczcić z Państwem 100 lecie odzyskania Niepodległości –
mówili ze sceny I Zastępca Burmistrza Daniel Putkiewicz oraz 
II Zastępca Hanna Kułakowska-Michalak. – Chyba nie trzeba
uzasadniać dlaczego grupa Perfect? Są z nami od ponad 40 lat, 
a ich piosenki pozwalały nam nie zapomnieć o wolności w trud-
nych dla nas czasach – zapowiadała grupę Katarzyna Biernad-
ska-Hernik z Centrum Kultury. Grzegorz Markowski z kolei wie-
lokrotnie powtarzał, że jest to dla niego wyjątkowy dzień,
wyjątkowy koncert i wyjątkowa publiczność.

Perfekcyjne 
zakończenie lata

Foto archiwum X Fight Piaseczno 

6 października 2018 roku o godz. 18.00 odbędzie się gala
sztuk walki „Piaseczno Fight Night”, pod patronatem Pol-
skiego Związku Kickboxingu. 

Na gali odbędzie się 8 walk w kickboxingu w formułach K-1
Rules oraz Full Contact. Walki wieczoru: Jan Lodzik (Polska) vs
Alexiej Zdunkevic (Białoruś) w K-1 Rules kat. wag. 65 kg oraz
walka Łukasza Wichowskiego z Piaseczna w formule Full contact
w kat. wag. 81 kg. Miejsce: hala GOSiR ul. Sikorskiego 20 w Pia-
secznie. Wstęp na galę będzie za okazaniem wejściówki.

Piaseczno Fight Night
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Kadencja pełna dróg – 140 mln 

2015

Piaseczno na czele

Najwięcej inwestycji drogo-
wych przypada na najbardziej
zurbanizowany, miejski obszar.
Ponad 1,9 miliona pochłaniają ko-
lejne prace przy ciągu pieszo-ro-
werowym na Julianowskiej, 1,1
miliona to kontynuacja inwestycji
na Wilanowskiej w rejonie Zalesia
Dolnego. 4,2 miliona kosztują dal-
sze działania na Mleczarskiej, 
a skromne 265 tys. zł – ostatnie
szlify przy mostach na Wojska
Polskiego i Kniaziewicza.

Powstają nowe chodniki 
i remontuje się dużo tych star-
szych – przy Szkolnej, 3 Maja,
Markowskiego i Żeglińskiego,
na terenie Przedszkola nr 5 
i tymczasowy przy Żytniej –
łącznie za kwotę ponad 770 tys.
zł. Równolegle cywilizowane
są kolejne parkingi – tym ra-
zem przy Jarząbka i przy PKP
wzdłuż Towarowej.

Swoje oblicza zmieniają
ulice Traugutta, Batorego, Mor-
cinka, Gałczyńskiego, Gojawi-
czyńskiej, Rejtana, Noskow-
skiego, Staropolska, czy Kmi-
cica – to łącznie ponad 1,8 mi-
liona w projektach i nawierzch-
niach. Do tego trzeba jeszcze
doliczyć około pół miliona 
w działaniach stricte projekto-
wych – dla ulic Żytniej, Śląskiej
i Okrzei, a także dla nieco bar-
dziej skomplikowanych i moc-
niej konsultowanych (czy to 
z mieszkańcami, czy to z woje-
wodą) ulic: Szpitalnej i rejonu
Północnej, Świerkowej, Boro-
wej i Głównej. Sumarycznie 30
zadań, co daje średnio dwie
ulice miesięcznie zmienione na
lepsze.

Rusza Józefosław

Rejon formalnie wsi, a de
facto mocno zurbanizowanych
przedmieść, generuje zdecydo-
wanie bardziej skomplikowane
problemy w przypadku inwe-
stycji czy remontów niż działa-
nia na mniej zabudowanych,
stricte wiejskich terenach.
Mimo to prace, ustalenia i kon-
sultacje oraz wykupy ruszają do
przodu. Regulacje prawne i pro-
jektowe przy ciągu pieszym od
Kombatantów, chodniki przy
Ogrodowej i Osiedlowej, projekt
z odwodnieniem Wenus, kon-

cepcja, projekt i pozwolenie na
Olchową – to te prostsze zada-
nia. Równolegle trwają ustale-
nia projektowe z Lesznowolą,
właścicielami prywatnymi, 
w tym z Auchan, dotyczące
ulicy Geodetów, w aspekcie sa-
mej drogi, jak i jej odwodnienia,
kluczowego dla dużego rejonu
miejscowości. Ulica Wilanowska
między Działkową a Uroczą ma
większość niezbędnych doku-
mentów, skablowane na nowo
zostają energetyka i linie telefo-
niczne, zostają kwestie wodno-
prawne. Ulica Krótka w rejonie
od Osiedlowej do Ogrodowej
jest za wąska – i za szeroka za-
razem, zmieniane są koncepcje
na wnioski mieszkańców zgła-
szane podczas konsultacji.
Pracy dużo, ale tej najbardziej
niewdzięcznej, najmniej wi-
docznej.

Dzieje się

Tradycyjnie pomiędzy so-
łectwa rozdysponowana jest
pula tłucznia na doraźne na-
prawy – bagatela ćwierć miliona
złotych. W inwestycjach i re-
montach dominują duże miej-

scowości. W Żabieńcu cieszą się
mieszkańcy ulic Wierzbowej,
Kolejowej, Leśnej, Przelotowej,

Złotego Karpia, Łąkowej i Wschod-
niej – niemal 1,1 miliona złotych
przeznaczono dla tego rejonu.
Podobnie Zalesie Górne z uli-
cami Szeroką, Przeskok, Przebu-
dzenia Wiosny, Piaseczyńską 

i procedowaną Sarenki – zgarnia
łącznie około 1,1 miliona.

Mniej spektakularne finan-
sowo, ale nie mniej ważne kon-
cepcje węzła S7 w Antonino-
wie, Karmazynowa i Żurawia
dla Gołkowa Wsi, Słoneczna 
w Szczakach i Zawadzka w Wólce
Prackiej, Szklarniowa i Traktowa
w Mieszkowie – i kolejne pół-
tora miliona zagospodarowane.
Zostaje 1,2 miliona wydane 
w Henrykowie Uroczu na
Pracką, Wronią, Mokrą i Uroczą,
Zielną i Północną w Kamionce
oraz Płaczącej Wierzby, Pieszą,
Pszczelą, Przy Akacjach i Pieszą
w Woli Gołkowskiej – i już
można myśleć o kolejnym roku
i kolejnych inwestycjach.

2016

Ponownie Piaseczno

Ponad 5 milionów złotych
przeznaczamy na inwestycje
drogowe w granicach admini-
stracyjnych miasta Piaseczna.
Najwięcej, bo ponad 1,8 miliona,
pochłaniają prace związane 
z budową ulic Północnej, Świer-
kowej, Borowej, parkingu przy
szkole i ulicy Głównej, admini-
stracyjnej już w granicach Bo-
browca. Ta duża inwestycja bę-

dzie nam jeszcze towarzyszyć.
Dzieje się we wschodnim rejo-
nie miasta – ulice Przybosia,
Solna, Markowskiego i Żegliń-
skiego, Okrzei i Iwaszkiewicza
– koszt podjętych tu zadań to
łącznie niemal 1,2 miliona zło-
tych.

Inwestujemy w uporządko-
wanie i poprawę jakości miejsc
parkingowych przy Fabrycznej
oraz przy Poniatowskiego, 
w płyty na Jarząbka, około pół-
tora miliona złotych wynosi
koszt prac na ulicach Świętojań-
skiej, Zagrodowej, Zaleśnej, Je-
rozolimskiej, Krótkiej, Sobie-
skiego i Sienkiewicza. Na do-
kładkę jeszcze niemal pół mi-
liona przeznaczamy na prace
projektowe i dokumentacje do-
tyczące ulic Szpitalnej, Szkolnej,
Berberysowej, Irysów i Astrów.
Osobno „dzielnica” Zalesie
Dolne – ulice Polna, Różana,
Moniuszki, Hemara i Wilanow-
ska – w temacie każdej z nich
coś się dzieje. Łącznie 29 ulic 
w rejonie miasta, w obrębie któ-
rych prowadzone były prace.

Rośnie Józefosław

Po licznych pracach związa-
nych z różnego rodzaju doku-
mentami, projektami i pozwo-

leniami przyszedł czas na reali-
zacje. Łącznie ponad 3 miliony
złotych trafiają do Józefosławia
na budowę infrastruktury dro-
gowej i pieszej. Najwięcej – bo
ponad półtora miliona – na in-
westycję na ulicy Cyraneczki,
przy ulicy Julianowskiej. Ponad
300 tys. zł kosztuje rozpoczęcie
prac na ulicy Wilanowskiej, pra-
wie 600 tysięcy – to z kolei ulica
Osiedlowa. Ogrodowa zyskuje
chodnik i utwardzenie przy ko-
ściele, prace prowadzone są też
na ulicach Sybiraków, Teniso-
wej, Kameralnej. Powstaje rów-
nież niezbędna dokumentacja
dla ulic Geodetów, Wenus, Krót-
kiej i Olchowej.

Wspomniana powyżej kil-
kunastotysięczna wieś w 2016
roku konkuruje kwotowo z in-
westycjami drogowymi we
wszystkich innych 31 sołec-
twach razem wziętych, które
wynoszą nieco ponad 4 miliony
złotych. Niestety, tam, gdzie in-
westycje deweloperskie uwzględ-
niały przede wszystkim zysk, 
a nie potrzeby mieszkańców, sa-
morząd musi inwestować więk-
sze środki, celem dostosowania
infrastruktury do powiększającej
się – zarówno pod względem 
zabudowanego obszaru, jak 

Spoglądając wstecz na całość mijającej
kadencji samorządu, możemy do-
strzec dwa główne tematy – edukację,
związaną z ogromnymi potrzebami 
i nakładami finansowymi, oraz drogi.
Mniejsze i większe uliczki i aleje, roz-
siane po mieście i okolicach… Przez te
kilka lat wiele z nich zmieniło swoje
oblicze na lepsze – zobaczcie sami.

Rondo u zbiegu ulicy Mleczarskiej i Energetycznej w Piasecznie                                                     Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Parking przy ulicy Północnej obok Szkoły Podstawowej nr 3                                                                                                                        
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Wyremontowana ulica Szpitalna w Piasecznie                                                                                       Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
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i liczby mieszkańców – miejsco-
wości.

W Chylicach remontujemy
ulicę Przejazd, w Chyliczkach
kolejne środki przeznaczane są
na projektowanie, w porozu-
mieniu z zarządcą drogi woje-
wódzkiej, systemu odwodnie-
nia miejscowości, zaczynając od
ulicy Polnej. W pobliskim Ja-
strzębiu zmienia się ulica Tur-
kawki, w Siedliskach ulica Świ-
staka, w Pilawie Leśna i Cze-
reśniowa. W Głoskowie Letni-
sku robimy ulicę Graniczną, 
w Głoskowie Wsi ulice Choin-
kową, Barcelońską i Korczun-
kową. Gołków wita rok wyre-
montowaną ulicą Szaniec,
Henryków Urocze ulicą Mokrą,
Kamionka ulicą Suchą, zaś Wola
Gołkowska ulicami Jeżynową 
i Krótką.

Trzy duże inwestycje w Za-
lesiu Górnym – nakładki na ulice
Jastrzębi Lot, Złotej Jesieni i Sa-
renki, cztery ulice w Złotokłosie
– Grottgera, Grójecka, Warszaw-
ska i Kraszewskiego. Jeszcze
tylko Wierzbowa w Baszkówce,
Kacza w Szczakach, Zawadzka
w Wólce Prackiej – i zamykamy
rok 2016 z wynikiem 36 dróg,
przy których prowadzone były
prace.

2017

Inwestycyjny Józefosław

Ogromna kwota, ponad 
9 milionów złotych, przezna-
czona jest w tym roku na kilka
najważniejszych inwestycji 
w Józefosławiu. Ulica Wilanow-
ska wraz z odwodnieniem za
ponad 3,3 miliona, 2,5 miliona
na kolejny etap budowy ulicy
Cyraneczki, 1,7 miliona na ulicę

Wenus, również z odwodnie-
niem, 1,1 miliona na ulicę Ogro-
dową i nieco ponad pół miliona
na prace związane z budową
ronda na Geodetów. De facto do-
piero zakończenie prac związa-
nych z ulicą Geodetów pozwala
na spięcie i w pełni funkcjo-
nalne wykorzystanie systemu
odwodnienia na terenie tej
miejscowości.

Zdetronizowane kwotowo
Piaseczno broni się liczbą dróg.
Z największych prac warto
wspomnieć jeszcze 2,8 miliona
na dokończenie budowy ulicy
Północnej i parkingu przy szkole

oraz podobną kwotę na przebu-
dowę ulicy Szpitalnej. Kwoty
rzędu pół miliona złotych na
każdą z inwestycji lądują w po-
staci prac i surowca na ulice Pa-
derewskiego, Okrzei i Iwaszkie-
wicza, Beniowskiego, Piaskowej
i Wiejskiej. Łącznie 660 tysięcy

wyniesie odwodnienie i bu-
dowa ulic Tuwima i Bukietowej,
nieco mniej kolejny etap ulicy
Hemara i ulica Kmicica. Do-
dajmy do tego jeszcze drobne
działania związane z ulicą Przy-
bosia i Grabową, chodniki przy
Markowskiego i przy Krótkiej
oraz finiszowanie dokumentacji
dla Szkolnej, budowę ciągu pie-
szego od Sierakowskiego do
parku miejskiego, a także
utwardzenie i ucywilizowanie
tymczasowego parkingu przy
Nadarzyńskiej.

Swoje miejsce ma też Zale-
sie Dolne – 1,3 miliona na ko-
lejny etap Wilanowskiej, prawie
700 tysięcy na al. Kasztanów
oraz remonty ulic Kochanow-
skiego i Granicznej. Łącznie 
w skali miasta daje nam to 23
aktywne zadania inwestycyjne.

Działania w sołectwach

Inwestycje nie zwalniają
również na pozostałych tere-
nach wiejskich. Za ponad 600
tysięcy złotych remontowana
jest ulica Nadrzeczna w Chyli-
cach, za niemal 350 tysięcy ulice
Jaskółcza i Kukułcza w Jastrzę-

biu. Żabieniec, za ponad 400 ty-
sięcy, zyskuje nową jakość na
ulicach Ruczajowej i Malinko-
wej, za niemal 500 tysięcy po-
wstaje nowa Krokusowa w Wólce
Kozodawskiej.

W Bobrowcu dzieje się na
Skalnej i Przyjaznej, w Basz-

kówce na Olszynowej i Kwitną-
cych Kwiatów, w Złotokłosie na
Rzecznej i Warszawskiej – łącz-
nie za około 900 tysięcy złotych.
Tyle samo wydamy na Hetmań-
ską w Robercinie, Boczną w Pę-
cherach i kontynuację robót
przy Korczunkowej w Głosko-

wie Wsi. Ponad milion złotych
wyniosą prace na Konika Po-
lnego w Jesówce, Wschodniej 
w Henrykowie Uroczu i Wspól-
nej Drodze w Kamionce.

Kwotę 1,8 miliona przezna-
czamy na inwestycje w Zalesiu
Górnym – pracujemy na ulicach

Biedronki, Zagajników, Lisie Jary
i Jesionowej. Tegoroczne zesta-
wienie zamykają ulica Pałacowa
w Wólce Prackiej, ulice Kolonia,
Żurawia i Polnej Brzozy w Woli
Gołkowskiej oraz ulica bez na-
zwy za sklepem w Antonino-
wie z drobnymi pracami na

łączną kwotę około 400 tysięcy.
Sumarycznie 2017 przynosi 27
ulic, przy których pracowali-
śmy, nie licząc Piaseczna i Józe-
fosławia.

2018

Józefosław w remoncie

Przy procesach planistycz-
nych, przetargach (na które
firmy odpowiedzą lub nie, złożą
zażalenia na decyzje lub nie),
odwołaniach mieszkańców do
organów nadrzędnych i innych,
często nieprzewidywalnych
okolicznościach, trudno dziś 
z całą pewnością stwierdzić, 
z jakim bilansem inwestycyj-
nym zakończymy 2018, nie-
mniej najprawdopodobniej 
Józefosław przeskoczy skalą na-
kładów Piaseczno, gdyż dzieje
się tam dużo.

Poza potężną inwestycją Za-
rządu Dróg Wojewódzkich na
ulicy Okulickiego, mamy prze-
cież jeszcze, otwarte lada dzień,
rondo przy Geodetów, zadanie
kalkulowane na około 10 milio-
nów złotych. Pół miliona mniej
przeznaczono na prace na ulicy
Spacerowej, 3,5 miliona na
Ogrodowej, 1,5 miliona na Cy-

raneczki. Roboczo 24,5 miliona,
a nie ma tu jeszcze przecież
wielu drobnych, często proce-
dowanych jeszcze zadań.

Miejsko-gminne 

inwestycje

Mieszkańcy Chylic mogą
już poruszać się nowo wyre-
montowaną ulicą Widokową,
sąsiedzi z Chyliczek nową Bu-
dowlaną, a jeśli wszystko pój-
dzie zgodnie z planem i nie na-
potkamy na żadne problemy
natury formalnej, kwota nie-
malże 2 milionów złotych zosta-
nie wydatkowana na inwestycje
odwodnieniowe w tej miejsco-
wości. 2,6 miliona zasila w tym
roku Bobrowiec i ulice Bajeczną,
Skalną i Przyjazną, a dookoła wi-
dać już, bądź też za chwilę 
zobaczymy, wiele kolejnych,
mniejszych pod kątem skali na-
kładów, ale nie mniej ważnych
dla mieszkańców, inwestycji.
Ale to dopiero początek zmian
na lepsze w Bobrowcu, bo ru-
szyła właśnie warta 10 mln zł
budowa ulicy Głównej.

W samym Piasecznie, po
zakończeniu prac związanych
z budową odwodnienia, nowej
nawierzchni doczekają się
mieszkańcy ulic Asnyka, Jałow-
cowej, Podleśnej, Jodłowej 
i Akacjowej. Łączny plan kosztu
tych inwestycji to niemal 4 mi-
liony złotych. Za nieco ponad
2 miliony swoje oblicze zmie-
niła ulica Śląska, dwa razy tyle
przewidziano na remont ulicy
Szkolnej. Jeszcze więcej, bo
niemal 7 milionów, kosztować
ma remont ulicy Żytniej, w du-
żej mierze z uwagi na koniecz-
ność licznych prac podziem-
nych na skrzyżowaniu z ulicą
Jana Pawła II. Około 700 tysięcy
kosztowało zakończenie prac
przy ulicy Szpitalnej, ten rok
to także kwoty oscylujące wo-
kół pół miliona, przeznaczone
na ulice Paderewskiego, Gra-
niczną, Brzechwy i Beniow-
skiego. Łącznie około 20 milio-
nów w samym mieście Pia-
secznie, ponownie – nie licząc
w tym momencie wielu trwa-
jących drobniejszych inwesty-
cji. W ten sposób otrzymujemy
poziom wydatków drogowych
porównywalny z rokiem po-
przednim.

*

Trwa budowa ulicy Żytniej. Fragment nowego odcinka wzdłuż budowanego Centrum Eduka-
cyjno-Multimedialnego                                                                                                        Foto Piotr Obłoza

Wyremontowana ulica Szkolna wzdłuż bazarku w Piasecznie                                                          Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Rondo w Józefosławiu u zbiegu ulic Geodetów, Energetycznej i Wilanowskiej                          Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

zł na budowę i remonty
W latach 2015–2018 prze-
znaczyliśmy 91 mln zł na
zadania inwestycyjne 
i aż 49 mln zł na re-
monty dróg. Przekłada-
jąc to na realizacje, to aż
217 odcinków dróg i chod-
ników o łącznej długości
blisko 75 km.

Daniel Putkiewicz
I zastępca burmistrza
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Piaseczno ulice: Pawia, Pelikanów

Piaseczno ulice: Młynarska, Wspólna

Piaseczno ulice: Chyliczkowska, Królewskie Lipy,
Rynkowa, Warszawska, Zgoda

Piaseczno ulice: Aleja Róż, Sikorskiego

Piaseczno ulica: Szkolna

Piaseczno ulice: Fabryczna, Ludowa, Puławska od
nr 1 do nr 32E

Piaseczno ulice: Energetyczna, Kineskopowa, Puławska
od nr 34A do końca

Piaseczno ulice: Aleja Lotników, Dworcowa, Jana Pawła
II, Kazimierza Jarząbka, Krassowskiego, Poniatowskiego,
Saperów, Towarowa, Żytnia

Piaseczno ulice: Bema, Gen. Grochowskiego, Gen.
Jasińskiego, Kniaziewicza, Kościelna, Mochnackiego, Nad
Perełką, Nadarzyńska, Wojska Polskiego od nr 8 do końca

Piaseczno ulice: Brzezińska, Iwaszkiewicza, Kardynała
Wyszyńskiego, Markowskiego, Okrzei, Przesmyckiego,
Przybosia, Putramenta, Sadowa, Tujowa, Zielona,
Żeglińskiego

Piaseczno ulice: Agrestowa, Cichej Łąki, Dzikiej Jabłoni,
Julianowska, Karolinki, Książąt Mazowieckich, Kwitnącej
Gruszy, Malinowa, Morelowa, Owocowy Sad, Poziomkowa,
Radosna, Solna, Strumykowa, Taneczna, Techniczna,
Truskawkowa, Urbanistów, Wenecka

Piaseczno ulice: 1 Maja, Emilii Plater, Kauna, Kilińskiego,
Kościeliska, Kościuszki, Krupówki, Księcia Janusza
I Starego (dawna 17 Stycznia), Lelewela, Mała, Małej Łąki,
Mazurska, Niecała, Orzeszkowej, Pięciu Stawów, Plac
Piłsudskiego, Prusa, Przedwiośnia, Sierakowskiego,
Staszica, Wąska, Wschodnia, Żabia, Żeromskiego

Piaseczno ulice: Asnyka, Chopina, Czajewicza, Gerbera,
Jerozolimska, Korczaka, Krótka, Mickiewicza, Nowa,
Podleśna, Rejtana, Sienkiewicza, Staropolska, Szpitalna,
Świętojańska,Topolowa,Zacisze,Zagajnikowa,Zagrodowa

Piaseczno ulice: Astrów, Balińskiego, Berberysowa,
Bławatków, Bratków, Derdowskiego, Hemara, Herberta,
Irysów, Kajki, Kwiatów Polskich, Laurowa, Liliowa, Maków,
Morcinka, Orężna, Partyzantów, Stokrotek, Waniliowa,
Wybickiego, Zielony Krąg

Piasecznoulice:Andersena,Baczyńskiego,Broniewskiego,
Brzechwy, Chełmońskiego, Danuty Siedzikówny „Inki”
(dawna Kruczkowskiego), Dunikowskiego, Gałczyńskiego,
Gojawiczyńskiej, Kasprowicza, Krzywa, Leśmiana,
Modrzejewskiej, Nikifora, Paderewskiego, Pomorska,
Przerwy-Tetmajera, Reja, Reymonta, Tuwima,
Wyczółkowskiego

Piaseczno ulice: Akacjowa, Aleja Brzóz, Aleja Kalin, Aleja
Kasztanów, Aleja Pokoju, Aleja Polskiego Państwa
Podziemnego, Bukowa, Cicha, Cisowa, Czeremchowa,
Daleka,Dębowa,Głogowa,Grabowa,Graniczna,Jałowcowa,
Jarzębinowa, Jasna, Jodłowa, Kwiatowa, Leśna, Miła,
Modrzewiowa, Ogrodowa, Orzechowa, Osikowa,
Paprociowa, Parkowa, Piękna, Polna, Południowa, Różana,
Słoneczna,Sosnowa,Spokojna,Wesoła,Wiązowa,Wiejska,
Wilanowska,Zachodnia

Piaseczno ulice: Aleja 3 Maja, Anny Jagiellonki, Batorego,
D ługosza , Dworska , Jaworowa , Kar łow icza ,
Kochanowskiego, Konarskiego, Konopnickiej, Kopernika,
Krasińskiego, Królowej Jadwigi, Księcia Józefa, Matejki,
Moniuszki, Norwida, Noskowskiego, Plac Wolności,
Pułaskiego,Redutowa,Słowackiego,Sobieskiego,Stołeczna,
Śląska, Traugutta, Wita Stwosza, Wyspiańskiego,
Żółkiewskiego

Piaseczno ulice: 11 Listopada, Aleja Lipowa, Borowa,
Bukietowa, Czarnieckiego, Gołkowska, Hajduczka, Jana
Kazimierza, Jaremy, Kmicica, Kolonia Halin, Kordeckiego,
Koszykowa,Kurcewiczówny,Longinusa,Okrężna,Piaskowa,
Skrzetuskiego,Wołodyjowskiego,Zagłoby,Zaleśna,Zielna

Piaseczno ulice: Agatowa, Alabastrowa, Berylowa,
Brylantowa,Bursztynowa,Chabrów,Cyrkonii,Diamentowa,
Frezji, Geodetów, Granitowa, Jantarowa, Jaspisowa,
Konwalii, Koralowa, Kosodrzewiny, Malachitowa,
Marmurowa, Nefrytowa, Onyksowa, Opalowa, Rubinowa,
Szafirowa,Szmaragdowa,Topazowa,Tulipanów,Turkusowa

Piaseczno ulice: Jabłoniowa, Łabędzia, Mleczarska,
Powstańców Warszawy, Raszyńska, Sękocińska, Słowicza,
Syrenki, Wiśniowa, Zielony Sad, Złotej Kaczki

Piaseczno ulice: Kusocińskiego, Marusarzówny, Wojska
Polskiego od nr 1 do nr 7

Oddział Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie
ul. Sikorskiego 20 - lokal dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Oddział Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie
ul. Sikorskiego 20 - lokal dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Oddział Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie
ul. Sikorskiego 20 - lokal dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Przedszkole nr 4,
Piaseczno, ul. Fabryczna 13

Przedszkole nr 4,
Piaseczno, ul. Fabryczna 13

Przedszkole nr 4,
Piaseczno, ul. Fabryczna 13

Przedszkole nr 11,
Piaseczno, ul. Nefrytowa 14

Przedszkole nr 11,
Piaseczno, ul. Nefrytowa 14

Liceum Ogólnokształcące,
Piaseczno, ul. Chyliczkowska 17

Liceum Ogólnokształcące,
Piaseczno, ul. Chyliczkowska 17

Liceum Ogólnokształcące,
Piaseczno, ul. Chyliczkowska 17

Liceum Ogólnokształcące,
Piaseczno, ul. Chyliczkowska 17

Centrum Kultury,
Piaseczno, ul. Kościuszki 49
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 1,
Piaseczno, ul. Świętojańska 18
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Publiczne Przedszkole „Radosne”,
ul. Orężna 8a, Piaseczno

Szkoła Podstawowa nr 2,
Piaseczno, al. Kasztanów 12

Szkoła Podstawowa nr 2,
Piaseczno, al. Kasztanów 12

Szkoła Podstawowa nr 2,
Piaseczno, al. Kasztanów 12

Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Główna 50,
Piaseczno - lokal dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 5, Piaseczno,
ul. Szkolna 14 - lokal dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 5, Piaseczno,
ul. Szkolna 14 - lokal dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Nr obwodu
głosowania Teren obwodu głosowania Siedziba obwodowej

komisji wyborczej

Piaseczno  ulica: Albatrosów

Piaseczno ulice: Bociania, Czyżyków, Strusia, Tukanów

Piaseczno ulice: Aliny, Anhellego, Balladyny, Beniowskiego,
Generała Zajączka, Główna, Gwalberta, Kordiana, Księdza
Marka, Lechitów, Pod Bateriami, Północna, Sułkowskiego,
Wenedów

Oddział Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie
ul. Sikorskiego 20 - lokal dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Oddział Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie
ul. Sikorskiego 20 - lokal dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Główna 50,
Piaseczno - lokal dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2018 ROKU
Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych

komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych - w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

LOKALE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH CZYNNE BĘDĄ W GODZ. 7 – 2100 00

Do dnia 8 października (poniedziałek) do godz. 16 – osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności uprawnione do udziału w głosowaniu mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy
15

pomocy nakładek do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie – plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście B, pokój nr
42 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 - 16 . Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustanie, telefonicznie nr telefonu: 22 695-60-57, pisemnie, telefaksem na nr 22 695-61-

15 15

36 lub w formie elektronicznej na adres: war-dyr@kbw.gov.pl.
Do dnia 12 października (piątek) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności uprawnione do udziału w głosowaniu oraz osoby, które w dniu głosowania ukończyły 75 lat – mogą złożyć wniosek
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa i głosować przez pełnomocnika.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Zdzisław Lis
Więcej informacji dotyczących wyborów samorządowych na stronie www.piaseczno.eu

Nr okręgu
wyborczego

1
Józefosław ulice: Aleja Platynowa, Cyprysowa, Cyraneczki
(na odcinku od Ogrodowej do Wilanowskiej), Cytrusowa,
Działkowa (na odcinku od Ogrodowej do Wilanowskiej),
Dzikiej Róży, Feniksa, Geodetów (na odcinku od Ogrodowej
do Wilanowskiej), Komety, Księżycowa, Kwitnącej Wiśni,
Limby, Magnolii, Mieczyków, Migdałowa, Mirabelki, Mlecznej
Drogi, Olchowa, Pastelowa, Planety, Radnych, Rajskiej
Jabłoni, Sasanki, Sekwojowa, Słoneczny Sad, Storczyków,
Śnieguliczki

Józefosław ulice: Alzacji, Barwinka, Bretanii, Cyraneczki
(na odcinku od ulicy Wilanowskiej do granicy z gminą
Konstancin-Jeziorna), Działkowa (na odcinku od ulicy
Wilanowskiej do granicy z gminą Konstancin Jeziorna),
Enigmy, Grzybowa, Jerzyka, Julianowska (na odcinku od
Cyraneczki w kierunku północnym), Kameliowa,
Kameralna, Krokusowa, Letniskowa, Miodowa, Nad
Strumykiem, Normandii, Podkowy, Prowansji, Przylaszczki,
Spacerowa, Wakacyjna, Wilanowska (na odcinku od
Cyraneczki do Działkowej), Winorośli, Victorii, Zielone
Ogrody, Żwirowa

Zalesie Górne ulice: Akacjowa, Biedronki, Borowików,
Cienista, Fiołków, Gościniec Warecki, Jagodowa,
Jałowcowa, Jasna, Kaczeńców, Kolejowa, Księżycowa,
Kwiat Paproci, Leszczynowa, Leśna, Leśna Dróżka,
Leśnych Boginek, Leśny Zaułek, Lisie Jary, Modrzewiowa,
Nowinek,Parkowa,Piękna,Polna,Południowa,Poprzeczna,
Północna, Promienna, Przeskok, Rydzów, Sinych Mgieł,
Słoneczna, Sosnowa, Szeroka, Szmaragdowych Żuków,
Świetlana, Tęczowa, Urocza, Widna, Wzgórz, Złocistych
Łanów
Miejscowość: Nowinki, Kolonia Nowinki.

Zalesie Górne ulice: Balladyny, Białej Brzozy, Bukowa,
Calineczki,Chabrowa,CzterechWiatrów,DrogaDzików,Echa
Leśne, Grabowa, Grających Świerszczy, Graniczna, Jastrzębi
Lot, Jelenich Rogów, Jelonka, Jesionowa, Klonowa,
Koralowych Dębów, Krótka, Kubusia Puchatka, Kukułki,
Leśnego Poszumu, Malinowa, Młodych Wilcząt, Owsiana,
Piaseczyńska, Pionierów, Poranku, Porannej Zorzy,
PromiennegoSłońca,PrzebudzeniaWiosny,Rusałek,Sarenki,
SłonecznegoLata,Słowików,Spacerowa,Szarotki,Szumiącej
Jodły, Środkowa, Wczasowa, Wieczornego Zmierzchu,
Wiekowej Sosny, Wierzbowa, Wiosenna, Wisłockiego,
Wrzosów, Zaczarowanej Róży, Zagajników, Zajęczy Trop, Za
Siedmioma Górami, Zielonych Żabek, Złotej Jesieni, Żytnia

Józefosław ulice: Alaski, Dźwiękowa, Enklawy, Geodetów
(na odcinku od Wilanowskiej do Julianowskiej), Julianowska
(na odcinku od Geodetów do Cyraneczki), Jutrzenki,
Kwadratowa, Marsa, Saturna, Tenisowa, Urocza, Wenus,
Wilanowska (na odcinku od Geodetów do Cyraneczki), XXI
Wieku, Zorzy Polarnej

Julianów

Chylice, Chyliczki, Chylice-Pólko

Jastrzębie, Siedliska, Żabieniec

Chojnów, Orzeszyn, Pilawa

Jesówka, Wólka Kozodawska

Jazgarzew, Łbiska, Wólka Pęcherska

Bobrowiec

Gołków, Kamionka

Głosków, Głosków-Letnisko, Runów

Antoninów, Kuleszówka, Mieszkowo, Robercin,
Wola Gołkowska

Karolin, Szczaki, Wólka Pracka

Baszkówka, Bąkówka

Józefosław ulice: Aleja Bzów, Bażancia, Cynamonowa,
Cyraneczki (na odcinku od ul. Osiedlowej do ulicy
Ogrodowej), Drozda, Działkowa (na odcinku od granicy
z Dzielnicą Ursynów do ul. Ogrodowej), Dzikiego Wina,
Geodetów (naodcinkuodWiejskiej doOgrodowej), Impresji,
Jowisza, Kanadyjska, Korzystna, Krótka, Kuropatwy,
Londyńska, Montrealska, Narcyzów, Niagary, Ogrodowa,
Oliwkowa, Osiedlowa, Ottawy, Pachnącego Groszku,
Prymulki, Przepiórki, Rosiczki, Świetlista,Wiejska

Szkoła Podstawowa w Józefosławiu
ul. Kameralna 11, Józefosław
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa w Józefosławiu
ul. Kameralna 11, Józefosław
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa w Józefosławiu
ul. Kameralna 11, Józefosław
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa w Józefosławiu
ul. Kameralna 11, Józefosław
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa w Chylicach
ul. Dworska 2, Chylice
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Instytut Rybactwa Śródlądowego
Żabieniec, ul. Główna 48

Świetlica OSP Chojnów,
Orzeszyn, ul. Klonowa 16
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym
ul. Sarenki 20, Zalesie Górne
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym
ul. Sarenki 20, Zalesie Górne
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie
ul. Szkolna 10 - lokal dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Główna 50,
Piaseczno - lokal dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa w Głoskowie ul.
Millenium 76, Głosków
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Klub Kultury ul. Jemioły 11, Wola
Gołkowska

Szkoła Podstawowa w Złotokłosie ul.
Traugutta 10, Złotokłos
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa w Złotokłosie ul.
Traugutta 10, Złotokłos
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa w Głoskowie ul.
Millenium 76, Głosków

Nr obwodu
głosowania Teren obwodu głosowania Siedziba obwodowej

komisji wyborczej

Henryków-Urocze, Złotokłos

Bogatki, Grochowa, Pęchery

Szpital ŚwiętejAnny w Piasecznie
obwód odrębny utworzony dla pacjentów szpitala

Szkoła Podstawowa w Józefosławiu
ul. Kameralna 11, Józefosław
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Świetlica OSP
Bogatki, ul. Królewska 91

Szpital Świętej Anny,
Piaseczno, ul. Mickiewicza 3945

Nr okręgu
wyborczego

2

3

4

2

Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Główna 50,
Piaseczno - lokal dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie
ul. Szkolna 10 - lokal dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych
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Komiks zatytułowany „Jeden do
jednego” za pomocą nowoczes-
nego stylu przeniesie Państwa 
w tamte czasy i pozwoli poszerzyć
swoją wiedzę o historii naszego
miasta o ten mało znany epizod.

– Dlaczego taki tytuł? Ponie-
waż uważam, że tamci piłkarze
byli równie ważnym ogniwem
polskiej konspiracji co każdy
inny działacz Polskiego Państwa
Podziemnego – mówi Sebastian
Sęk, twórca komiksu.

Tu przydałoby się słowo
wstępu. Lata 1939–1945 to okres
niewyobrażalnego wręcz cier-
pienia i udręki narodu polskiego.

Jest to fakt bezsporny i niewy-
magający rozwinięcia. Niewiele
osób jednak wie, że w tych
trudnych dla wszystkich cza-
sach nasz niezłomny duch ob-
jawiał się nie tylko w postaci
zbrojnego oporu, tajnego na-
uczania czy organizowania po-
mocy dla miast poprzez kontra-
bandę. Nasi przedwojenni dzia-
łacze piłkarscy również posta-
nowili nie rezygnować z tego,
co było dla nich najważniejsze
– gry w piłkę.

Celem nadrzędnym nie-
mieckiego okupanta było zła-
manie Polaków w każdy moż-
liwy sposób, również poprzez
odebranie im prawa do rozwoju

fizycznego. Nie mogliśmy się or-
ganizować w żaden sposób –
polityczny, wojskowy ani spor-
towy. Wszelka zorganizowana
działalność sportowa była zaka-
zana pod groźbą surowych kar,
z karą śmierci włącznie.

Warszawscy działacze nic
sobie z tego nie robili i już od
1940 roku prowadzili coraz bo-
gatszą działalność sportową, 
a w szczególności piłkarską.
Pierwszy warszawski turniej
piłkarski rozegrano w maju
1940 roku na Polach Mokotow-
skich. Wygrała go drużyna Bły-
sku, występująca w żółto-nie-

bieskich strojach. I tak się
zaczęło.

Już rok później, w Wigilię
1941 roku, powołano do życia
konspiracyjny Warszawski Okrę-
gowy Związek Piłki Nożnej. Był
to związek, który miał odpowia-
dać za organizowanie rozgry-
wek futbolowych o mistrzo-
stwo Warszawy. Znane były
drużyny, rozpisywane były
pary w poszczególnych kolej-
kach, przypisywano boiska oraz
zawodowych sędziów. Jednym
słowem – były to regularne roz-
grywki, tyle że w warunkach
pełnej konspiracji.

Tylko dlaczego miałoby to
interesować mieszkańców Pia-

seczna? Dlatego, że wśród
członków założycieli WOZPN
był Tomasz Jaroszyński – osoba,
która zasługuje na wydobycie 
z zapomnienia – piaseczyński
restaurator i właściciel drużyny
KS Piaseczno, zwanej tylko Pia-
secznem. – To właśnie wokół
jego osoby postanowiłem zbu-
dować fabułę komiksu – mówi
Sebastian Sęk. – Mimo że KS Pia-
seczno przed wojną było w naj-
lepszym wypadku mało zna-
czące, to wojna paradoksalnie
tchnęła w tę drużynę nowe ży-
cie, za sprawą Jaroszyńskiego
właśnie. Zwietrzył on szansę

wypromowania jej w konspira-
cyjnych rozgrywkach.

Nie to jednak było jego naj-
większym sukcesem. Tym oka-
zało się zorganizowanie w 1942
roku meczów z reprezentacją
Krakowa. Zaproszona drużyna,
występująca w żółto-czerwo-
nych strojach KS Zwierzyniecki,
składała się z zawodników czo-
łowych krakowskich klubów. 
W tym miejscu na dobre za-
czyna się akcja naszego ko-
miksu. Opowie on o tym, jak
doszło do tych meczów – z Pia-
secznem i Gołkowem (tak, była
taka drużyna!) w sierpniu 1942,
a następnie o tym, jak doszło do
rozegrania największego kon-

spiracyjnego meczu Warszawa
– Kraków w 1943 roku i dlaczego
został on rozegrany w Piasecz-
nie. Z komiksu dowiecie się Pań-
stwo również, jak zakończył się
dla Piaseczna sezon 1943. Pod-
powiem tylko, że zanim klub 
z Piaseczna otarł się o Ekstra-
klasę w sezonie 1994/1995, miał
miejsce rok ’43…

Twórcami komiksu są Se-
bastian Sęk (pomysł, badania
historyczne, scenariusz i sto-
ryboardy) oraz Maciej Zadrąg
(wykonanie czarno białych
plansz komiksowych).

Sebastian Sęk jest miesz-
kańcem Piaseczna, pasjonatem
historii, nauczycielem języka
angielskiego w Szkole Podsta-
wowej im. Wspólnej Europy 
w Zalesiu Górnym. W szkole tej
zorganizował Izbę Pamięci z hi-
storycznymi pamiątkami z na-
szej okolicy i jest jej kustoszem.
Dwa lata temu wydał własnym
nakładem powieść o Piasecznie
okresu okupacji niemieckiej, pt.
„Gra o honor”. – W tym celu
stworzyłem wydawnictwo SE-
BLING, które również realizuje
projekt komiksu „Jeden do jed-
nego”. Moja działalność wydaw-
nicza ma na celu promować hi-
storię naszego wspaniałego
miasta – mówi Sebastian Sęk. –
Było dla mnie istotne, żeby ten
projekt tworzyli ludzie stąd,
czujący związek z naszą okolicą,
dlatego do współpracy przy ry-
sunkach zaprosiłem Macieja.

Maciej Zadrąg jest miesz-
kańcem piaseczyńskiej ziemi od
najmłodszych lat. Również jest
pracownikiem szkoły w Zalesiu
Górnym, gdzie zaszczepia w mło-
dzieży miłość do sztuki. Uczy
też plastyki w Centrum Kultury
w Piasecznie. Maciek wydał 
z pomocą gminy Piaseczno al-
bum linorytów pt. „Ulicami Za-
lesia”.

Komiks powstaje dzięki
wsparciu gminy Piaseczno. –
Planujemy wydać go w 2019
roku, w osiemdziesiątą rocznicę
wybuchu II wojny światowej –
– mówi wiceburmistrz Daniel
Putkiewicz. – Pan Sebastian ma
już kolejne pomysły na histo-
ryczne komiksy dotyczące hi-
storii naszej gminy.

Na początku 2019 roku oddamy w Państwa ręce komiks o udziale Piaseczna
w podziemnych rozgrywkach piłkarskich w latach niemieckiej okupacji.

Piaseczno w centrum 
okupacyjnej piłki

Dofinansowanie z ministerstwa

Gmina Piaseczno w dniu 31
sierpnia 2018 roku podpisała
umowę z Ministrem Sprawie-
dliwości na powierzenie realiza-
cji zadań z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej – Funduszu

Sprawiedliwości, dla jednostek
sektora finansów publicznych –
jednostek samorządu terytorial-
nego: gmin i miast na prawach
powiatu z obszaru wojewódz-
twa mazowieckiego, polegają-
cych na nabyciu, w roku 2018,

w imieniu tych jednostek na
rzecz ochotniczych straży po-
żarnych: wyposażenia i urzą-
dzeń ratownictwa niezbędnych
do udzielenia pomocy poszko-
dowanym bezpośrednio na
miejscu popełnienia przestęp-
stwa.

Dzięki realizacji przedsię-
wzięcia podniesiona zostanie ja-
kość w doposażeniu gminnych
straży pożarnych oraz zostanie

zwiększona zdolność do działań
ratowniczych. Sprzęt ratowni-
czy trafi do siedmiu jednostek
OSP: w Bobrowcu, Chojnowie,

Grochowej, Piasecznie, Jazga-
rzewie, Złotokłosie i Bogatkach.

Ministerstwo Sprawiedli-
wości udzieliło na realizację za-

dania dotację celową w kwocie
38 600,00 zł brutto. Natomiast
wkład własny gminy Piaseczno
wyniósł 389,90 zł.

Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości
trafi do siedmiu jednostek OSP z terenu
gminy Piaseczno.

Fragment przygotowywanego komiksu                                                                                    Wizualizacja

Foto archiwum Szkoły Podstawowej nr 3

W szkołach na terenie gminy Piaseczno realizowane są
projekty edukacyjne o wartości 1,4 mln zł w ramach
wsparcia z europejskiego programu Erasmus+.

Jedną z placówek realizujących projekty jest Szkoła Pod-
stawowa nr 3, gdzie od stycznia 2018 roku prowadzony jest pro-
jekt PO WER pt. „Nauczyciel liderem zmian jakości pracy szkoły
i tworzenia jej europejskiego wymiaru”. Pozyskane zostało na
niego dofinansowanie z UE w wysokości 37 214 EUR.

Nauczyciele się szkolą

W ramach projektu od czerwca do sierpnia tego roku
pierwsza grupa ośmiu nauczycieli odbyła kursy za granicą. Jedna
osoba szkoliła język niemiecki w Ratyzbonie, dwie doskonaliły
język angielski w Edynburgu, a pięć uczestniczyło w kursach
językowych i metodycznych w Dublinie. Wiedza i umiejętności
zdobyte na tych kursach umożliwią nauczycielom dalszy rozwój
zawodowy oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowych
metod. – Szkolenia prowadzone były na bardzo wysokim po-
ziomie, a kurs był okazją do wymiany doświadczeń i poznania
nauczycieli z całej Europy. Na zajęciach spotkaliśmy chociażby
Kaidera Vardje z Estonii, który parę lat temu był koordynatorem
współpracy partnerskiej Piaseczna i Harku – mówi Magdalena
Wylezińska, uczestniczka kursu w Dublinie.

Ciekawsze zajęcia

Efektem szkoleń będzie rozszerzenie oferty edukacyjnej
szkoły o ciekawe zajęcia, także na świetlicach szkolnych, np. 
w języku angielskim. Oprócz głównego celu projektu, czyli wy-
jazdów szkoleniowych, od początku stycznia 2018 realizowane
są też inne zadania, m.in. przygotowanie językowe uczestników
przed wyjazdami zagranicznymi, krajowe i międzynarodowe
projekty eTwinning (jeden z nich został nagrodzony Europejską
Odznaką Jakości), zorganizowanie obchodów Dnia Świętego
Patryka oraz Dnia Europejskiego na terenie szkoły. Większość
tych zadań została opisana na łamach bloga: www.powerdre-
amteamzoskasppiaseczno.blox.pl/html.

W nadchodzących miesiącach odbędą się kolejne ambitne
przedsięwzięcia, m.in. projekt eTwinning na 100-lecie Niepod-
ległej Polski i obchody Dnia Języków Obcych na terenie szkoły.
Koordynator projektu pani Elżbieta Szulborska oraz uczest-
niczka mobilności pani Anna Ginda wystąpią również podczas
międzynarodowej konferencji na temat innowacji organizo-
wanej w Warszawie przez MSCDN. Nauczyciele Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Piasecznie dążą do stworzenia placówki na eu-
ropejskim poziomie. Zachęcamy do śledzenia relacji na blogu.

Nauczyciel 
liderem zmian



Piaseczyńska KULTURA/SPORT

Młode Talenty 
– skoki akrobatyczne
29–30 września w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie się ogólnopol-
ski turniej w skokach na trampolinie i skokach na ścieżce akrobatycznej.

Obie konkurencje są stosun-
kowo rzadko pokazywane we
wszechobecnej telewizji, za-
wody są więc doskonałą okazją
do obejrzenia skoków na żywo.
Co prawda Młode Talenty to
turniej dla zawodników do lat
15, ale specyfika dyscypliny po-
woduje, że emocji z pewnością
nie zabraknie.

W zawodach wystartuje 140
zawodników z całego kraju. Będą
oni rywalizowali w trampolinie
– w konkurencji skoków indywi-
dualnych oraz skoków synchro-
nicznych (czyli parami) dziew-
cząt i chłopców. W skokach na
ścieżce rywalizacja będzie się od-
bywać w konkursach indywidu-
alnych dziewcząt i chłopców.

Trampolina jest konkuren-
cją olimpijską, co powoduje, że
w ostatnich latach obserwujemy

ogromny rozwój tej dyscypliny.
Wielokrotnie nasi zawodnicy
kwalifikowali się do finałów Pu-
charów Świata czy mistrzostw
Europy i świata. Para Artur Za-
krzewski i Łukasz Jaworski była
trzecia w zawodach Pucharu
Świata w tym roku. I właśnie ta
para zaprezentuje swój program
podczas piaseczyńskich zawo-
dów. Warto przyjść i obejrzeć
najlepszych polskich skoczków
na trampolinie. Specjalny pokaz
będzie można obejrzeć podczas
ceremonii otwarcia zawodów 
w sobotę o godzinie 15.00 oraz
w niedzielę na zakończenie za-
wodów, przed ceremonią deko-
racji.

Jak wygląda układ na tram-
polinie wykonywany przez za-
wodnika czy zawodniczkę?
Otóż zawodnik musi wykonać

dziesięć odbić, za każdym ra-
zem robiąc salta, śruby o różnej
skali trudności. Trampolina to
siatka o rozmiarach 428 x 214
cm. Najlepsi zawodnicy potra-
fią wykonywać skoki do wyso-
kości ośmiu metrów. Takie
skoki zapierają widzom dech 
w piersiach. Podczas naszych
zawodów młodzi zawodnicy
będą skakali nieco niżej, ale 
i tak będzie na co popatrzeć.

W skokach na ścieżce za-
wodnik czy zawodniczka wyko-
nuje osiem elementów skoku
pod rząd. To także są salta czy
śruby połączone w jeden ciąg.
Zarówno w trampolinie, jak 
i w skokach na ścieżce sędzio-
wie przyznają punkty za trud-
ność układu i jego wykonanie.
Trudny układ i jego świetne wy-
konanie to szansa na wygraną.

W sobotę zawody rozpo-
czynają się o godzinie 10.00,
w niedzielę o godzinie 9.00.
Wydarzenie odbędzie się pod
patronatem Burmistrza Mia-
sta i Gminy Piaseczno, przy
wsparciu gminy Piaseczno.

Zapraszamy serdecznie ro-
dziców z dziećmi, uczniów
szkół piaseczyńskich, zapra-
szamy wszystkich mieszkań-
ców Piaseczna. Być może za-
wody zainspirują dzieci do
poszukania klubu gimnastycz-
nego. Dziś gimnastyka robi na
świecie furorę, stała się modna.
Na terenie Warszawy i Mazow-
sza mamy 27 klubów. W Pia-
secznie jeszcze takiego klubu
nie ma. Ale może być!

Warszawsko-Mazowiecki
Związek Sportów Gimnastycz-
nych – www.gim-akro.waw.pl

Tablice historyczne

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

W Parku Miejskim im. Książąt Mazowieckich zainstalowane
zostały cztery tablice informujące o historii parku, okolicz-
nych obiektach i ludziach z nim związanych.

Przy wejściu do parku od ul. Zgoda zapoznać możemy się 
z historią Książąt Mazowieckich, których imieniem w 2018 roku
nazwany został park. To właśnie z rąk księcia mazowieckiego
Janusza I zwanego Starym w 1429 roku nadane zostały Piasecznu
prawa miejskie. 

Druga z tablic usadowiona obok budynku „Platerówki” opo-
wiada historię szkoły dla dziewcząt oraz jej założycielki hrabiny
Cecylii Plater Zyberkówny. Nieopodal, przed budynkiem „Plate-
rówki” znajduje się kolejna tablica, która opisuje historię Domu
Starosty Henryka von Bruhla, z połowy XVIII wieku. Ostatnia z ta-
blic, którą odnajdziemy przy alejce obok ogrodzenia starostwa
powiatowego przedstawia szkice i plany Pałacu Myśliwskiego
oraz historię jego powstania. Pałac już nie istnieje, ale są pomysły
na odkopanie jego fundamentów.

Treść merytoryczną tablic przygotowała Monika Gielecińska
z Muzeum Regionalnego wraz z Andrzejem Gałkowskim i Seba-
stianem Brycińskim, miłośnikami historii z Piaseczyńskiego Klubu
Poszukiwaczy Historii.

Obiekty zabytkowe w Piasecznie

Sala ślubów historycznego ratu-
sza, gdzie 20 września odbyła się
konferencja, pękała w szwach.
Dopisali zarówno prelegenci, jak 
i zainteresowani historią miesz-
kańcy. Głównym tematem pierw-
szego naukowego wydarzenia był
park miejski oraz obiekty histo-
ryczne w jego otoczeniu.

Gości i zebranych powitali
wiceburmistrz Daniel Putkie-
wicz oraz wicestarosta Arkadiusz
Strzyżewski, którzy nie tylko zaj-
mują się tematem zabytków i re-
witalizacji w ramach swoich obo-
wiązków służbowych, ale także
prywatnie są pasjonatami histo-
rii i turystyki.

Na wstępie Piotr Kalbarczyk
z Wydziału Urbanistyki i Archi-
tektury przedstawił informacje 
o dostępnej online elektronicznej
mapie i ewidencji zabytków na
terenie gminy Piaseczno. Następ-
nie Andrzej Gałkowski i Sebastian
Bryciński, działający w Piase-
czyńskim Klubie Poszukiwaczy

Historii, pokazali nieznane dotąd
plany założenia pałacowego, zbu-
dowanego w Piasecznie dla króla
Augusta III Sasa w XVIII w. Opo-
wiedzieli o historii powstania Pa-
łacu Myśliwskiego, charaktery-
stycznych cechach architektury
tego okresu oraz o bytnościach
króla w Piasecznie i jego zamiło-
waniu do polowania na głuszce.
Materiały, na których się opierają
w swoich poszukiwaniach, po-
chodzą z archiwum w Dreźnie.

Z kolei dr Marek Barański,
który przeprowadzał badania na
zlecenie gminy, przedstawił hi-
storię dworku znanego jako „Po-
niatówka”, przemiany architek-
toniczne, jakie zaszły w obiekcie
od czasów jego powstania jako
Dom Starosty, okres przebu-
dowy przez Franciszka Ryxa, jak
i adaptację dworku dokonaną
przez hrabinę Cecylię Plater Zy-
berkównę. Zwrócił uwagę na
dekoracje naścienne, które od-
kryto pod warstwą tynku, bę-

dące prawdopodobnie przykła-
dem dekoracji malarskich epoki
stanisławowskiej. 

Historyk sztuki Krystyna
Kraśniewska przedstawiła nato-
miast analizę rzeźby Fortuny,
która umieszczona była w niszy
elewacji dworku „Poniatówka”.

Krzysztof i Michał Rzepińscy
pokazali wyniki swoich prac –
bezinwazyjnych badań archeolo-
gicznych m.in. zdjęcia lotnicze
wykonane z drona badanego ob-
szaru oraz wyniki i zapisy skano-
wania terenu, które wskazują na
istnienie w ziemi pozostałości po
dawnym założeniu pałacowym.

Prezentację dotyczącą działań
gminy przy ochronie zabytków 
i najbliższych planach związanych
z tymi obiektami przedstawił wi-
ceburmistrz Daniel Putkiewicz.

Głos zabrał także gość spe-
cjalny – Piotr Stasiak, zastępca
dyrektora Muzeum Regional-
nego w Kutnie, który opowie-
dział o działaniach, jakie prowa-

dzi samorząd w ramach projektu
rewitalizacji najstarszej, histo-
rycznej części miasta. 

Na spotkaniu obecny był
przedstawiciel Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków – Joanna Lasek, która
mówiła o współpracy między
gminą a konserwatorem doty-
czącej obiektów zabytkowych.
Obecni byli też inni zacni goście,
radni i przedstawiciele organiza-
cji pozarządowych. 

Jednym z postulatów pokon-
ferencyjnych była chęć organi-
zacji kolejnych podobnych spo-
tkań dotyczących odkrywania
historii Piaseczna.

Natomiast wiceburmistrz Da-
niel Putkiewicz zaprosił na spotka-
nie z dr. Markiem Barańskim, po-
łączone ze zwiedzaniem i opro-
wadzaniem po „Poniatówce”,
które przygotowywane jest dla
mieszkańców na 29 września. 
O szczegółach będziemy informo-
wali na www.piaseczno.eu.

Pierwsza konferencja historyczna w Piasecznie spotkała
się z wielkim zainteresowaniem, dlatego podobne spo-
tkania będą kontynuowane w przyszłości.

Konferencja odbyła się w historycznym ratuszu                   Foto Tomasz Strzeżek/CENTRUM KULTURY

Zapraszamy kibiców do oglądania pokazów akrobatycznych na hali GOSiR-u w Piasecznie
Foto archiwum WMZSG


