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Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 7 listopada 
2018 roku o godzinie 9.30 
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

www.piaseczno.eu

Wybory 2018

W latach 2011-2018 Piaseczno przezna-

czyło na inwestycje i remonty około

680 mln zł. Najważniejsze realizacje

przedstawiamy na mapie. str. 6-7

Święto Niepodległości

Zapraszamy mieszkańców na oficjalne

uroczyste obchody 11 listopada w Pia-

secznie.                                                   str. 12

Sportowe Piaseczno

W Piasecznie przybywa nowoczesnych

obiektów sportowych zarówno do

uprawiania sportu wyczynowego jak 

i do rekreacji. str. 5

Tylko w naszej gazecie wszystkie

obwieszczenia wyborcze z pełną

listą kandydatów na burmistrza 

i do Rady Miejskiej, mapa okręgów

oraz obwody głosowania.

str. 3, 4, 8, 9, 10

Mapa inwestycji

Popularny wokalista rockowej

grupy TSA oraz juror kilku edy-

cji „Th Voice of Poland” wystąpi

w Domu Kultury. *str. 12

Piekarczyk 
akustycznie

Spółki inwestują

Miejskie spółki PWiK oraz PCU inwe-

stują w rozwój i modernizację infra-

struktury komunalnej. W ciągu 8 lat na

ten cel przeznaczyły ponad 120 mln zł.

str. 11

mija 8 lat od chwili, kiedy obdarzyli-
ście mnie zaufaniem, powierzając
funkcję Burmistrza Miasta i Gminy
Piaseczno. Zgodnie z moimi wcześ-
niejszymi deklaracjami postanowi-
łem nie kandydować na kolejną ka-
dencję, a przekazać pełnienie roli
gospodarza Piaseczna i trzydziestu
dwóch miejscowości wchodzących
w skład gminy komuś z młodszego
pokolenia. Oczekuję, że mój następca
będzie miał wystarczająco dużo siły,

zapału, wiedzy i doświadczenia, aby
sprostać licznym wyzwaniom, jakie
stoją przed piaseczyńskim samorzą-
dem w nadchodzących latach.

Żegnam się z Państwem z prze-
świadczeniem, że dołożyłem wszel-
kich starań, aby sprostać Państwa
oczekiwaniom. To nie było proste.
Rolą burmistrza jest podejmowanie
licznych decyzji, a wiadomo, że każdy
temat, inwestycja czy działanie ma
swoich zwolenników i przeciwni-
ków. Nie ma możliwości, aby zado-
wolić wszystkich w każdej sprawie.
Wierzę jednak, że podjęte przeze
mnie decyzje czy zainicjowane dzia-
łania służyć będą rozwojowi Pia-
seczna. Niektóre efekty tych działań
widać będzie dopiero za parę lat i bę-
dzie je można właściwie ocenić z per-
spektywy czasu.

Obejmując swój urząd, przedsta-
wiałem Państwu mój program na 
10 lat. Wkrótce minie 8 lat i większość
zobowiązań udało się już zrealizo-
wać, a realizację niektórych widać na
horyzoncie, ale są też tematy, jak
choćby budowa parkingów wielopo-

ziomowych czy sali widowiskowej,
których mimo starań i przygotowań
zrealizować się nie udało. Mam na-
dzieję, że do pomyślnego finału te za-
dania doprowadzą moi następcy.

Dziękuję radnym Rady Miejskiej
obu kadencji 2010–2014 i 2014–2018
za bardzo dobrą i owocną współ-
pracę, a wszystkim moim współpra-
cownikom i pracownikom urzędu
oraz podległych jednostek organiza-
cyjnych i miejskich spółek – za ciężką
pracę i oddanie sprawom gminy.

W kilku poprzednich wydaniach
„Gazety Piaseczyńskiej” przedstawi-
łem podsumowanie z osiągnięć 
i pracy, jaką wspólnie wykonaliśmy
na rzecz lokalnej społeczności. Poka-
załem najważniejsze zadania budże-
towe, czyli inwestycje związane 
z oświatą oraz drogami, a w tym nu-
merze gazety przedstawiam m.in.
mapę najważniejszych inwestycji.
Proszę Państwa, naprawdę jest się
czym pochwalić, gdyż w latach 2011–
2018 przeznaczyliśmy na zadania in-
westycyjne i remontowe około 680
mln zł. Serdecznie zapraszam do lek-

tury i refleksji, bo czasem na bieżąco,
w biegu, nie zauważamy, jak wiele
zmienia się dookoła nas. Takie pod-
sumowania czasem pozwalają spoj-
rzeć na zagadnienie z odpowiedniej,
całościowej perspektywy.

Dziękuję też Państwu, mieszkań-
com gminy, dla których wszystkie te
działania prowadzimy – za wyrozu-
miałość, cierpliwość i życzliwość.

Na koniec chcę Państwa gorąco
zachęcić do świadomego udziału 
w zbliżających się wyborach samo-
rządowych. To właśnie na szczeblu
lokalnym rozwiązywane są nasze
codzienne problemy, a Państwa głos
nie jest jedynie statystyką, ale ma
realny wpływ na to, kto będzie Pań-
stwa interesy reprezentował w Ra-
dzie Miejskiej oraz kto będzie kre-
ował naszą lokalną rzeczywistość,
pełniąc funkcję burmistrza.

Jeszcze raz dziękuję, że mogłem
dla Państwa pracować przez 8 ostat-
nich lat. Był to dla mnie wielki za-
szczyt.

Zdzisław Lis

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Szanowni Mieszkańcy,

Zakończenie kadencji
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Praca dla ludzi i wśród ludzi

Szanowni Państwo,

od ponad trzech lat mam zaszczyt
i przyjemność jako II zastępca bur-
mistrza zajmować się sprawami
oświaty oraz tematami społecz-
nymi. Wcześniej przez wiele lat zaj-
mowałam się zawodowo zarządza-
niem oświatą w placówkach
międzynarodowych. Byłam też
inicjatorką Porozumienia Rad Ro-
dziców w Piasecznie w 2012 roku.
Te doświadczenia pomogły mi 
w zrozumieniu specyfiki zagad-
nień edukacyjnych na poziomie sa-
morządu oraz w budowaniu po-
zytywnych relacji z mieszkańcami.

Poprawa atmosfery

Niełatwo i nieskromnie jest pi-
sać o sukcesach, ale z pewnością
za taki uważam poprawę atmo-
sfery w środowisku oświatowym.
Udało mi się wypracować z dyrek-
torami placówek oświatowych,
polegając na ich merytorycznym
wsparciu, oraz z rodzicami, dzięki
współpracy z Piaseczyńskim Po-
rozumieniem Rad Rodziców, rela-
cje, które owocują rozwiązywa-
niem największych bolączek i pro-
blemów. Było to szczególnie
ważne w obliczu błyskawicznie
przeprowadzonej przez rząd re-
formy oświatowej, która zasko-

czyła samorządy, mające własne
strategie i plany związane z roz-
wojem oświaty na swoim terenie.

Boom inwestycyjny

Nie da się nie zauważyć, jak
wiele wydarzyło się w dziedzinie
inwestycji oświatowych w ostat-
nich latach. Tylko w tej kadencji
na budowę i remonty szkół prze-
znaczyliśmy 100 mln zł. To m.in.
będące na ukończeniu Centrum
Edukacyjno-Multimedialne oraz
rozbudowane szkoły w Zalesiu
Górnym, Józefosławiu, Zalesiu
Dolnym i Jazgarzewie. Na tym jed-
nak nie koniec. Już rozpoczęliśmy
rozbudowę SP nr 3 w Piasecznie
oraz szkoły w Głoskowie, w przy-
szłym roku rozpoczynamy bu-
dowę hali sportowej przy szkole
w Złotokłosie, a na horyzoncie
mamy budowę całkiem nowej
szkoły w Julianowie, gdzie pozy-
skaliśmy już potrzebne działki 
i przygotowaliśmy koncepcję.

Niestraszne nam reformy

Mimo zaskoczenia i małej ilo-
ści czasu z sukcesem przebrnęli-
śmy przez meandry reformy
oświatowej. To nie było proste,
gdyż musieliśmy w krótkim czasie
dostosować do potrzeb placówki

oświatowe, w obliczu likwidacji
gimnazjów, oraz zapewnić, na
czym nam bardzo zależało, miejsca
pracy dla wszystkich pracowników
oświaty. Udało się dzięki wsparciu
kadry dyrektorskiej oraz Rady
Miejskiej, która nie skąpi środków
na potrzeby edukacyjne. W przy-
padku Piaseczna wydatki oświa-
towe stanowią bowiem 40 proc.
budżetu gminy, czyli aż 200 mln zł
rocznie. Wielkim wyzwaniem było
też zapewnienie miejsc w publicz-
nych przedszkolach wszystkim
dzieciom w wieku 3–6 lat. Było to
możliwe dzięki powiększeniu ilości
miejsc w gminnych placówkach
oraz polityce upubliczniania przed-
szkoli prywatnych.

Pozyskujemy środki

W dziedzinie oświaty po-
chwalić możemy się skutecznością
w pozyskiwaniu funduszy ze-
wnętrznych, takich jak aktywna
tablica, doposażenie bibliotek szkol-
nych, dodatkowe lekcje WF-u dla
naszych uczniów. Z programów
unijnych realizowane są liczne wy-
miany międzynarodowe i szkole-
nia. Korzystają z tego zarówno
uczniowie, jak i nauczyciele, którzy
w ramach programu Erasmus+
(pozyskane 1,4 mln zł) dokształcają
się w innych krajach Unii Europej-
skiej – po raz pierwszy są to także
nauczyciele z przedszkoli.

Polityka mieszkaniowa

To niezwykle trudny obszar,
gdzie mamy do czynienia z miesz-
kańcami znajdującymi się w szcze-
gólnie trudnej sytuacji życiowej,
czasem wręcz dramatycznej; by-
wają też mieszkańcy wyjątkowo
„trudni”, którzy uprzykrzają życie
innym, nie szanują mienia, zalegają
z płatnościami – ale wobec nich
gmina również ma swoje usta-
wowe obowiązki. Naszym najważ-
niejszym zadaniem jest przekwa-

terowywanie rodzin z budynków
będących w stanie awaryjnym,
zdarzają się nagłe sytuacje losowe.
Gmina ma też obowiązek wobec
lokatorów eksmitowanych z naka-
zami sądowymi. Chcemy również
porządkować centrum miasta, suk-
cesywnie wyburzamy rudery, ale
rewitalizacja nie byłaby możliwa
bez nowego budownictwa socjal-
nego. Jeszcze w tym roku oddamy
do użytku dwa budynki, gdzie
przeniesie się 69 rodzin. W sumie
od 2011 roku gmina wybudowała
sześć budynków dla 182 rodzin. 
W kolejce do lokalu socjalnego 
i mieszkalnego wciąż czeka ponad
170 wniosków, tak więc proces ten
musi być kontynuowany.

Sprawy społeczne

Naszym największym wy-
zwaniem było sprawne zorganizo-
wanie obsługi świadczeń 500+ 
i 300+, która dobrze funkcjonuje.
Wielką wagę przykładamy też do
współpracy z organizacjami spo-
łecznymi i klubami sportowymi, dla
których organizujemy m.in. kon-
kursy na dotacje oraz włączamy się
z aspektami promocyjnymi. Na-
szym oczkiem w głowie jest też śro-
dowisko seniorów, dla którego po-
wołaliśmy Radę Seniorów, otwo-
rzyliśmy właśnie Miejski Klub Se-
niora na dworcu PKP, a wkrótce bę-
dziemy budować Dzienny Dom Po-
bytu dla seniorów. Ważnym aspek-
tem dla mnie, choćby z racji mojego
wykształcenia, była współpraca ze
środowiskiem reprezentującym
osoby niepełnosprawne.

Podsumowując mój trzyletni
okres pracy dla mieszkańców, chcę
złożyć serdeczne podziękowania
dla moich współpracowników, za
ich kompetencje i zaangażowanie,
oraz podziękować wszystkim in-
nym za wsparcie, naukę, chwile
wzruszeń oraz możliwość bycia
pomocną i pożyteczną.

Hanna Kułakowska-Michalak - II zastępca burmistrza

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Mieszkańcy i przestrzeń publiczna

Rewitalizacja to nie tylko nowe na-
wierzchnie ulic i placów. To nie
tylko zieleń i mała architektura.
Chodzi o to, aby w tych przestrze-
niach dobrze czuli się mieszkańcy
a ich obecność z kolei generowała
aktywność przedsiębiorców. Pra-
cowaliśmy równolegle przy wielu
projektach: zmieniamy plany miej-
scowe zagospodarowania prze-
strzennego wprowadzając wskaź-
niki intensywności zabudowy,
powiększając tereny zieleni czy
liczbę miejsc parkingowych, dą-
żymy też do likwidacji ruchu tran-
zytowego. Rewitalizujemy prze-
strzeń publiczną, przyciągając do
niej mieszkańców organizując setki
imprez kulturalnych i sportowych.  

Więcej zieleni

Wzmacniamy zieleń miej-
ską.  Zrealizowaliśmy między in-
nymi sztandarowy program bu-
dowy czterech Parków: przy
Alei Róż w Piasecznie, Górki
Szymona,  Ogrodowa  w Józefo-
sławiu a przede wszystkim
Parku Miejskiego w Piasecznie.

Odnowa parku to symbol zmian
jakie zaszły w Piasecznie i do-
wód na to, że można realizować
ambitne projekty, które od lat
wydawały niemożliwe, a które
wymagały dobrej współpracy
pomiędzy gminą  a powiatem
czy konserwatorem zabytków.   

Lepsze powietrze

Rozpoczęliśmy program
poprawy jakości powietrza:
zamontowaliśmy system sta-
cji monitoringu powietrza,
wprowadziliśmy dotacje dla
mieszkańców, którzy likwi-
dują piece węglowe, montują
systemy solarne i fotowolta-
iczne oraz pompy ciepła. Rów-
nolegle rozbudowujemy sieci
cieplne podłączając kolejne
osiedla mieszkaniowe.  

Kolej, parkingi i rowery

Promujemy tańszy i bar-
dziej dostępny transport pu-
bliczny wymagając od operato-
rów nowszego, bardziej eko-
logicznego taboru. Czekając na

przekazanie gruntów przez PKP
po remoncie linii opracowali-
śmy koncepcje budowy parkin-
gów Park & Ride tworząc węzły
przesiadkowe, które powinny
powstać równolegle do urucho-
mienia połączeń SKM. Wprowa-

dziliśmy i rozwijamy system ro-
weru miejskiego. Wspólnie 
z gminami sąsiednim i War-
szawą wdrażać będziemy pro-
jekt budowy dróg rowerowych
dofinansowany ze źródeł euro-
pejskich.

Pełniąc funkcję pierwszego zastępcy burmistrza starałem się zmieniać miasto 
i  miejscowości Gminy Piaseczno w wygodne miejsce do życia.

Daniel Putkiewicz - I zastępca burmistrza

Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
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Sportowe Piaseczno

Inwestycją sportową będzie
wszak zarówno nowe boisko dla
piłkarzy na stadionie miejskim,
bieżnia nie tylko dla zawodo-
wych lekkoatletów, nowa hala
gimnastyczna w szkole dla naj-
młodszych czy profesjonalny,
acz wykorzystywany mocno
rekreacyjnie, street workout lub
skate park. Każdy, kto chce
uprawiać jakiś sport – niezależ-
nie czy profesjonalnie, czy dla
przyjemności – powinien mieć
taką możliwość, stąd tak dużo
inwestycji w działania z pogra-
nicza sportu i rekreacji w ostat-
nich latach.

Sport na każdej hali

Wspomniane już hale spor-
towe w szkołach są chyba naj-
chętniej i najbardziej inten-
sywnie wykorzystywanymi
obiektami sportowymi, także
po lekcjach. Liczne zajęcia do-
datkowe, kluby sportowe orga-
nizujące swoje treningi czy 
w końcu mecze siatkówki lub
koszykówki wieczorową porą
sprawiają, że miejsca te funk-
cjonują niemal cały dzień.
Ważne więc, aby spełniały po-
trzeby kadry, były regularnie
remontowane, a w wielu przy-
padkach – rozbudowywane 
i modernizowane wraz z ro-
snącymi potrzebami lokalnych
społeczności. Tak stało się w Jó-
zefosławiu, Zalesiu Dolnym,

Zalesiu Górnym, szkołach pod-
stawowych nr 1 i nr 5 w Pia-
secznie, a wkrótce także w wy-
kańczanej nowej szkole przy
targowisku.

Osobnym tematem jest
kompleks sportowy przy sta-
dionie miejskim przy ul. 1 Maja.
Wyremontowaliśmy tam salę
sportową, zbudowaliśmy pro-
fesjonalną bieżnię lekkoatle-
tyczną, pojawiły się nowe try-
buny. Mamy nowoczesne boisko
boczne, zadaszone lodowisko,
boisko do siatkówki, wyre-
montowane korty tenisowe,
siłownię zewnętrzną czy od-
dane niedawno zadaszone bo-
isko. Poza tym nowe zewnętrzne
boiska wybudowaliśmy rów-
nież w parku w Józefosławiu
czy przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Piasecznie.

Rekreacja dla każdego

Cały czas leży nam też na
sercu umożliwienie mieszkań-
com spędzania czasu w możli-
wie przyjemnej i przyjaznej,
choć nie zawsze sportowej at-
mosferze, stąd tak duży nacisk
na tereny rekreacyjne. Najwięk-
szy i najbardziej widoczny 
w tym temacie jest oczywiście
park miejski w Piasecznie. Nie
mniej ważny Park Zachodni
przy al. Róż również doczekał
się długo oczekiwanego odświe-
żenia. Nowa jakość zagościła

także na terenie Górek Szymona
czy parku w Józefosławiu – a po
drodze jeszcze sporo parków kie-
szonkowych czy skwerów, które
zazieleniły najbliższą okolicę.

Dokładamy wszelkich sta-
rań, aby każdy mógł połączyć
przyjemne z pożytecznym –
stąd m.in. bardzo popularne

wśród mieszkańców imprezy
biegowe, zawody rowerowe, ni-
ghtskating, turnieje drużynowe
czy gale sportów walki. Regu-
larnie organizujemy też spotka-
nia z gwiazdami polskiego
sportu – w Piasecznie gościli już

Marcin Gortat, Kajetan Kajeta-
nowicz, Dorota Świeniewicz 
i Otylia Jędrzejczak.

Pamiętamy też o zorganizo-
wanych formach uprawiania
różnych dyscyplin sportowych.
Od początku poprzedniej jesz-
cze kadencji, czyli od 2011 roku,
regularnie zwiększamy nakłady
na wsparcie dla klubów sporto-
wych i coraz atrakcyjniejszą ich
ofertę dla mieszkańców naszej
gminy. Przez dwie kadencje
zwiększyliśmy kwotę dofinan-
sowania z 1,8 do 2,9 miliona zło-
tych, ze wsparcia samorządu
korzysta już nie 20, ale 30 róż-
norakich klubów sportowych,
w których zamiast niemal 2 000
zawodników – ćwiczy regular-
nie już ponad 4 000 młodych 
i starszych adeptów różnych
sportów.

Sport na przyszłość

Cały czas chcemy się rozwi-
jać i dopasowywać ofertę spor-
tową i rekreacyjną do potrzeb
naszych mieszkańców. Pozyska-
liśmy teren na budowę nowej
szkoły i hali sportowej w Juliano-
wie, wkrótce otwarte zostanie
wspominane Centrum Eduka-
cyjno-Multimedialne w Piasecz-

nie, jesteśmy też w posiadaniu
terenu tzw. porzeczek przy ul.
Chyliczkowskiej, na którym pla-
nujemy budowę kompleksu
sportowo-rekreacyjnego. W per-
spektywie najbliższej kadencji
mamy też na uwadze stadion 
w Żabieńcu, boisko w Jazgarze-
wie, halę sportową w Złotokło-
sie, ale także tereny po cegielni
w Gołkowie czy działania zwią-
zane z ośrodkiem „Wisła”.

Ostatnie lata udowodniły,
że aktywnie działamy na każ-
dym polu – czy to w aspekcie
nowych inwestycji, niezbęd-
nych remontów, wykorzysty-
wania terenów publicznych 
i udostępniania ich mieszkań-
com, wspierania klubów spor-
towych, czy organizowania im-
prez. Widząc zaangażowanie 
i emocje zarówno sportowców,
jak i kibiców, jesteśmy przeko-
nani, że były to środki dobrze
spożytkowane i że warto utrzy-
mywać pozytywną tendencję
wzrostową w zakresie inwesty-
cji z pogranicza sportu i rekre-
acji.

Sport jest pojęciem bardzo szerokim, nie tylko z uwagi na rozliczne dyscypliny.

Otwarte we wrześniu 2018 r. zadaszone boisko ze sztuczną nawierzchnią

Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA

Siłownia zewnętrzna i street workout w parku miejskim

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Foto Mariusz Sekuła/URZĄD MIASTA

Gmina Piaseczno otrzymała tytuł „Sukces kadencji” w ran-

kingu przygotowanym przez magazyn samorządu teryto-

rialnego „Wspólnota”.

Nagroda wręczona została podczas XVI Samorządo-

wego Forum Kapitału i Finansów, które odbyło się 

w dniach 2-3 października 2018 r. w Katowicach pod ha-

słami „Silny samorząd terytorialny budujący niepodle-

głość Rzeczypospolitej” oraz „Rewolucja technologiczna

a zarządzanie miastem przyszłości”. W tegorocznym

rankingu, który jako miarę sukcesu przyjął poziom osią-

gniętych wskaźników: finansowych, ekonomicznych, in-

frastrukturalnych i społecznych, wyliczony w oparciu 

o  dane statystyczne np. z GUS oraz ze sprawozdań

finansowych, Piaseczno zajęło 4. miejsce na 267 miast

powiatowych w Polsce. Wyróżnienie dla gminy odebrał 

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Daniel

Putkiewicz.

Sukces kadencji

Foto archiwum WSEiZ - Barbara Balawejder

Gmina Piaseczno współpracuje z uczelniami wyższymi,

czego przykładem są m.in. organizowane konkursy dla

studentów na opracowywanie koncepcji urbanistycz-

nych i architektonicznych.

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego

2018/2019 w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w War-

szawie, która odbyła się 3 października br., nagrodzono

studentów biorących udział w konkursie urbanistyczno-

-architektonicznym na koncepcję budowy Centrum

Sportu w Piasecznie. Dyplomy i nagrody wręczył I za-

stępca burmistrza Daniel Putkiewicz.

Dzięki porozumieniu zawartemu w ubiegłym roku

przez Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania oraz gminę

Piaseczno, studenci Wydziału Architektury mają moż-

liwość projektowania w realnych warunkach inwesty-

cyjnych. W ramach współpracy przygotowali oni liczne

projekty, w tym koncepcję projektu budowy Centrum

Sportu w Piasecznie w ramach zorganizowanego przez

gminę konkursu.

Do rywalizacji stanęło 16 studenckich zespołów. Z pełną

listą nagrodzonych i wyróżnionych studentów oraz opie-

kunów prac można zapoznać się na stronie www.pia-

seczno.eu, gdzie zamieszczono także do wglądu zwycięską

koncepcję autorstwa Javiera Rosa Carrola.

Wiceburmistrz Daniel Putkiewicz pogratulował za-

równo zdolnym studentom, jak i opiekunom prac, złożył

także podziękowania pani dziekan Małgorzacie Lesz-

czyńskiej-Domańskiej za zaangażowanie we współ-

pracę. Wiceburmistrz wyraził nadzieję na dalsze współ-

działanie w przyszłości, przy kolejnych gminnych pro-

jektach i koncepcjach zrównoważonego rozwoju 

w architekturze i urbanistyce na przykładzie gminy Pia-

seczno.

Współpraca ze stu-
dentami doceniona

Mistrzostwa Piaseczyńskich Przedszkoli w wieloboju lekkoatletycznym 

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
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Seniorzy mają swój klub

Do tej pory 8 klubów seniora
funkcjonowało w miejscowo-
ściach gminy, ale nie w samym
mieście. Teraz osoby starsze
będą miały swoje miejsce spo-

tkań także w Piasecznie, w bu-
dynku zrewitalizowanego dwor-
ca PKP. Wytypowanie właśnie
tej lokalizacji nie jest przypad-
kowe, gdyż jest to główny węzeł

komunikacyjny, gdzie oprócz
kolei krzyżują się trasy kilku au-
tobusów, w tym 6 linii darmo-
wych. To z pewnością ułatwi se-
niorom z terenu całego miasta
korzystanie z tej placówki. 
– Dworzec to ruch, to aktyw-
ność i energia, z tym nam się
kojarzy, podobnie jak nasi ak-
tywni seniorzy – mówił na
otwarciu Daniel Putkiewicz, 
I zastępca burmistrza. – Życzę
Wam, żeby ten piękny zrewita-
lizowany budynek służył Wam
jak najlepiej i obiecuję, że gdy
tylko remont na zewnątrz za-
kończą koleje, to przygotujemy
dla Was patio, gdzie też będzie-
cie mogli usiąść przy kawie – do-
dał wiceburmistrz.

Miejski Klub Seniora dla
około 100 osób prowadzić bę-
dzie Biblioteka Publiczna, która
jako jednostka organizacyjna
gminy ma już duże doświadcze-
nie we wdrażaniu programów

skierowanych do seniorów. 
– O rodzaju zajęć zdecydują
sami seniorzy, których pytamy
o ich preferencje w tym zakre-
sie, na pewno będą to zajęcia ję-
zykowe oraz aktywność fi-
zyczna mówił Łukasz Załęski,
dyrektor Biblioteki Publicznej. 
– Chcemy, aby to miejsce tętniło
życiem przez cały dzień, nie
tylko podczas zajęć, chcemy aby
mógł tu przyjść każdy senior 
z naszej gminy, żeby spotkać
się ze znajomymi, porozma-
wiać, miło spędzić czas – pod-
kreślała Hanna Kułakowska-Mi-
chalak, II zastępca burmistrza.

W uroczystym otwarciu
klubu uczestniczyli włodarze
miasta oraz osoby czynnie
zaangażowane na rzecz jego
powstania. Zebranym mu-
zycznych doznań dostarczyła
jedna z najsłynniejszych se-
niorek w Polsce DJ Wika.

*

Na mapie Piaseczna pojawiło się kolejne bardzo ważne miejsce dla osób star-
szych. 8 października odbyło się bowiem oficjalne otwarcie Miejskiego Klubu Se-
niora, czyli miejsca integracji i spędzania wolnego czasu.

Na otwarciu Klubu Seniora nie mogło zabraknąć Dj Wiki, która

jest przykładem aktywnej seniorki        Foto A. Grzejszczyk/UMiG

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Piasecznie z dnia 26 września 2018 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza
w Piasecznie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza
Piaseczna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza

w wyborach Burmistrza Piaseczna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

w Piasecznie

Arkadiusz Czapski

1. , lat 41, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Józefosław,JAROSZEWSKA Monika Maria
zgłoszona przez KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT

2. , lat 42, wykształcenie średnie, członek Prawa i Sprawiedliwości, zam. Głosków,OŁDAKOWSKI Wojciech Jerzy
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

3. , lat 42, wykształcenie wyższe, członek Platformy Obywatelskiej RP, zam. Piaseczno,PUTKIEWICZ Daniel Stanisław
zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

4. , lat 62, wykształcenie wyższe, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, zam. Piaseczno,ZALEWSKI Józef
zgłoszony przez KWW JÓZEFA ZALEWSKIEGO

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

w Piasecznie Sp. z o.o. na mocy uchwały Nr 643/XXV/2012 Rady

Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 informuje, że na terenie

miasta i gminy Piaseczno prowadzone są kontrole nieruchomości,

które pomimo możliwości technicznych nie zostały przyłączone

przez właścicieli do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Kontrole mają

na celu zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z sieci ka-

nalizacyjnej, co jest niezbędne do spełnienia art. 5 ust. 1 pkt 2 (tj.

DzU z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzy-

maniu czystości i porządku w gminach, gdzie właściciele nieru-

chomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez

przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Kontrole prowadzą uprawnieni do kontroli funkcjonariu-

sze Straży Miejskiej z Piaseczna. W trakcie kontroli właściciele

nieruchomości są informowani o obowiązku przyłączenia po-

sesji do sieci kanalizacyjnej i o sankcjach grożących za nie-

wykonanie tego obowiązku. Sprawdzane są faktyczny sposób

odprowadzania ścieków z nieruchomości oraz umowy i ra-

chunki za wywóz nieczystości ciekłych.

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku,

gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczysz-

czalnię ścieków spełniającą parametry określone w przepisach

odrębnych. Nadmieniamy, że eksploatacja powyższej instalacji wy-

maga zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska.

Informujemy, że obowiązek przyłączenia nieruchomości

do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynika z przepisów ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku,

gdy właściciel nieruchomości, pomimo możliwości technicz-

nych, nie przyłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanali-

zacyjnej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pia-

secznie Sp. z o.o. na mocy wydanego upoważnienia przez Radę

Miejską w Piasecznie – uchwała Nr 643/XXV/2012 z dnia 26.09.2012

– wyda decyzję administracyjną nakazującą wykonanie przy-

łącza. Decyzja ta podlegać będzie egzekucji administracyjnej,

a dodatkowo właściciel nieruchomości, który nie wykona tego

obowiązku, podlegać będzie karze grzywny do 50 000,00 zł.

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom miasta i gminy Pia-

seczno, Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

w Piasecznie Sp. z o.o. podjął uchwałę Nr 15/2018 z dnia

21.06.2018, iż w okresie od 2.07.2018 do 31.10.2018 osoby fizyczne,

zlecające wykonanie przyłącza kanalizacyjnego Przedsiębior-

stwu, mogą złożyć wniosek o rozłożenie płatności za wyko-

nanie ww. przyłącza na nieoprocentowane raty.

Szczegóły regulaminu dostępne są na stronie internetowej

www.pwikpiaseczno.pl lub/i w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego

39 w Piasecznie. Wszelkich informacji dotyczących podłączenia się

do sieci udziela Dział Inwestycji – tel. 22 701 54 03, 22 701 54 25.

PWiK Piaseczno
Zawiadomienie
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Lata 2011–2014

Gminna spółka wybudo-
wała ze środków własnych, po-
życzek WFOŚiGW oraz dotacji 
z Unii Europejskiej około 21 km
sieci wodociągowej, około 70 km
sieci kanalizacji sanitarnej oraz
ok. 5 km kanalizacji deszczowej.
Inwestycje wodno-kanaliza-
cyjne wykonano wówczas
m.in. w Woli Gołkowskiej i Ro-
bercinie, Bobrowcu, Bąkówce,
Łbiskach, Baszkówce i Głosko-
wie. W sumie pochłonęły one
43,5 mln zł.

Przedsiębiorstwo wykonało
brakujące odcinki sieci kanali-
zacji sanitarnej oraz sieci wodo-
ciągowej w Piasecznie, Józefo-
sławiu, Julianowie, Chylicach,
Zalesiu Górnym, Siedliskach, Ża-
bieńcu, Jastrzębiu, Jesówce,
Wólce Kozodawskiej, Henryko-
wie Uroczu, Kamionce, Gołko-

wie, Głoskowie – za łączną
kwotę 18,1 mln zł.

We współpracy z gminą
podczas modernizacji i remon-
tów istniejących ulic w Piasecz-
nie spółka wybudowała 5 km
kanalizacji deszczowej. Inwesty-
cje te kosztowały ok. 8,5 mln zł.

Ponadto na oczyszczalni
ścieków w Wólce Kozodawskiej,
w celu zmniejszenia jej uciążli-
wości zapachowej, wykonano
hermetyczną nadbudowę z fil-
trem węglowym oraz zamon-
towano prasę osadu nadmier-
nego. Koszt tej inwestycji wy-
niósł prawie 540 tys. zł.

Lata 2015–2018

W obecnej kadencji samo-
rządu PWiK ze środków włas-
nych i pożyczek WFOŚiGW wy-
budował około 10 km sieci
wodociągowej, 37 km sieci kana-

lizacji sanitarnej i tłocznej oraz
około 3 km kanalizacji deszczo-
wej. Inwestycje wodno-kana-
lizacyjne wykonano m.in. 
w Runowie, Pilawie, Chojnowie-
Orzeszynie (etap I). Obecnie re-
alizowana jest budowa kanali-
zacji sanitarnej w Złotokłosie
(etap II i etap III) oraz w pasie
drogi wojewódzkiej 722 wzdłuż
ul. Pod Bateriami i ul. Gołkow-
skiej w Gołkowie i Piasecznie
(etap I).

Przedsiębiorstwo wyko-
nało brakujące odcinki sieci
kanalizacji sanitarnej oraz
sieci wodociągowej na terenie
miasta i gminy Piaseczno – za
łączną kwotę ok. 2 mln zł.

Przedsiębiorstwo uczestni-
czyło, we współpracy z gminą Pia-
seczno, w kosztach modernizacji
i rozbudowy kanalizacji deszczo-
wej za łączną kwotę ok. 8 mln. zł.

Przybliżony koszt powyż-
szych działań inwestycyjnych
wynosi około 32 mln zł.

Ponadto spółka kończy
obecnie budowę stacji uzdatnia-
nia wody przy ul. Żeromskiego
w Piasecznie oraz rozbudowę
stacji uzdatniania wody w Bo-
browcu. Przybliżony łącznych
koszt powyższych działań wy-
niesie około 12 mln zł, z czego
ok. 11 mln zł to otrzymane dofi-
nansowanie w formie pożyczki 
z WFOŚiGW.

W 2017 r. spółka rozstrzyg-
nęła dwa postępowania przetar-
gowe w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej 

w Pęcherach, Grochowej, Bogat-
kach oraz Szczakach, Henryko-
wie Uroczu i Wólce Prackiej.
Łączna wartość umowna prac
projektowych to ponad 1 mln zł.
Przybliżony łączny koszt dzia-
łań inwestycyjnych w latach
2015–2018 wynosi więc około 45
mln. zł.

Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Piasecz-
nie korzysta z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

W mijających dwóch kadencjach Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Piasecznie kontynuowało rozbudowę i pokrycie kolejnych obszarów gminy
siecią wodno-kanalizacyjną. Przez 8 lat spółka zainwestowała około 116 mln zł.
Część środków pochodzi z pożyczek WFOŚiGW oraz dotacji Unii Europejskiej.

PWiK Piaseczno inwestuje
w imieniu gminy

Ciepło w rękach gminy

Przejęcie od spółdzielni

„Jedność”

Z powodu wysokich cen
ciepła cierpiało przede wszyst-
kim kilka tysięcy odbiorców 
z osiedla „Jedność”. Nowe wów-
czas władze gminy już od po-
czątku poprzedniej kadencji
czyniły starania, aby zmienić
tę sytuację i pod koniec 2011
roku, dzięki dużemu zaangażo-
waniu i dobrym negocjacjom,
udało się im za około 3 mln zł
odkupić od spółdzielni miesz-

kaniowej połowę udziałów 
w Przedsiębiorstwie Ciepłow-
niczo-Usługowym. Tym sa-
mym gmina Piaseczno stała się
jedynym właścicielem spółki.

Rozwój firmy PCU

Będąca dekadę temu w ta-
rapatach spółka, dziś rozwija się,
inwestuje i przynosi każdego
roku zyski przy jednoczesnym
podnoszeniu wydajności, a co
za tym idzie – minimalizowaniu
cen ciepła dla detalicznego od-

biorcy. Zakupiony został m.in.
nowy kocioł o mocy 11,2 MW, 
a przede wszystkim została roz-
budowana sieć cieplna i zwięk-
szono ilość przyłączy. Wymie-
niono również około 1,5 km sieci
cieplnej wykonanej w techno-
logii kanałowej na sieć preizolo-
waną. Dziś moc zainstalowana
wynosi 36 MW, a po podłącze-
niu nowych odbiorców moc za-

mówiona wzrosła do 24 MW.
Obecnie długość sieci wynosi
około 12 km.

Przy inwestycjach spółka
korzysta ze środków unijnych,
między innymi dwóch poży-
czek na łączną kwotę 10 mln
zł w ramach programu opera-
cyjnego dla województwa ma-
zowieckiego w ramach inicja-
tywy JESSICA.

Jeszcze osiem lat temu ciepło z miej-
skiej sieci cieplnej należało do najdroż-
szych w Polsce. Po przejęciu w 2011
roku przez gminę wszystkich udzia-
łów w spółce i poczynionych inwesty-
cjach – dziś cena ciepła w Piasecznie
jest niższa od średniej krajowej.

Stacja uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego

Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA

107 km

kanalizacji sanitarnej

31 km

wodociągów

8 km 

kanalizacji deszczowej

4000 

przyłączy

3 stacje 

uzdatniania wody

116 mln zł
na

inwestycje

Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Foto A. Grzejszczyk
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Na akustyczny występ długoletniego
frontmana TSA zapraszamy 4 grud-
nia do Domu Kultury.

„Marek Piekarczyk Akustycz-
nie” to ballady rockowe, a także
piosenki Skaldów, Czerwonych
Gitar i innych wykonawców, 
w nowych ciekawych aranża-
cjach, które w połączeniu 
z wyjątkowym głosem Marka
dają słuchaczowi możliwość do
dobrej zabawy, wspomnień 
i ucieczki od współczesnych
stereotypów muzycznych. Wy-
stęp rozpocznie się o godz.
20.00. Bilety w cenie 40 zł

wkrótce będą do nabycia w Cen-
trum Kultury.

Marek Piekarczyk – długo-
letni frontman TSA, obdarzony
charakterystycznym głosem
wokalista, autor tekstów i mu-
zyki. Brał udział w nagraniu 
i wydaniu przeszło 25 płyt dłu-
gogrających oraz wielu singli. 
W trakcie kariery zaśpiewał na
ponad 2500 koncertach. Przez
kilka edycji był jurorem w pro-
gramie „he Voice of Poland”.

Stand-up Jachimka

Tomasz Jachimek to sceniczny
weteran. Zacięcie satyryczne
i ogromne doświadczenie
sprawiają, że jest to komik,
który potrafi zjednać sobie
publiczność w każdym wieku.
Energetyczny, publicystyczny,
w kwestiach rodzinnych prze-
śmiewczy, acz sentymen-
talny. Na stand-up zapra-
szamy o godz. 20.00 do sali
Domu Kultury w Piasecznie
przy ul. Kościuszki 49.

Bilety w cenie 40 zł będą do-
stępne w sprzedaży od 9 listo-
pada na www.biletyna.pl. Po-
dwójne zaproszenie będzie też
można wygrać w konkursie, wy-
syłając 19 października o godz.
14.00 właściwą odpowiedź na
pytanie: „W jakim klubie piłkar-
skim grał Tomasz Jachimek?”, na
adres mailowy konkurs@pia-
seczno.eu. Pierwsza poprawna
odpowiedź, która dotrze do nas
o godz. 14.00, wygrywa.

W piątek 23 listopada zapraszamy na wyśmienitą zabawę podczas stand-upu
Tomasza Jachimka. Dla czytelników „Gazety Piaseczyńskiej” mamy jedno po-
dwójne zaproszenie do wygrania w konkursie.

Tomasz Jachimek                              Foto nowy.nok.nowydwormaz.pl

Gwiazda grudniowego koncertu

Foto facebook.com/MarekPiekarczyk/

„Marek Piekarczyk Akustycznie”

Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców do włączenia się w ob-
chody, które zostaną podzielone
na dwie części. O godz. 10.00 
w kościele św. Anny w Piasecz-
nie zostanie odprawiona msza
święta w intencji Ojczyzny, po
której nastąpią przemówienia
okolicznościowe i złożenie wią-
zanek pod tablicą marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego. Uroczystość
uświetni udział pocztów sztan-

darowych, a także chóru „Lira” 
i Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej.

Druga część obchodów roz-
pocznie się o godz. 16.00 Paradą
Niepodległości, do udziału w któ-
rej zapraszamy serdecznie
wszystkich chętnych. Paradę,
która wyruszy w kierunku
rynku spod Ogródka Niepodle-
głościowego (róg ulic Kościuszki
i Sienkiewicza), poprowadzi Pia-
seczyńska Orkiestra Dęta. Pod-

czas pochodu nie zabraknie
przedstawienia krótkich rysów
historycznych dotyczących mi-
janych miejsc pamięci.

Około godz. 16.30 na rynku
koncertem piaseczyńskich chó-
rów, orkiestr, chórów szkolnych
i zespołów ludowych uczcimy
100 lat niepodległego Piaseczna.
Będzie to występ symulta-
niczny, z czterech stron rynku,
w którym weźmie udział w su-
mie 300 osób dyrygowanych
przez Pawła Gindę.

Kulminacyjnym punktem
obchodów będzie prezentacja
historii Piaseczna w latach 1918–

2018, zakończona pokazem la-
serów do polskiej muzyki filmo-
wej.

Gorąco zachęcamy wszyst-
kich mieszkańców do udziału 
w uroczystościach.

Świętujemy niepodległość
W niedzielę 11 listopada będziemy ob-
chodzić uroczyście 100-lecie odzyska-
nia przez Polskę niepodległości.

Konkurs na opracowanie pro-
jektu graficznego logo gminy
Piaseczno został ogłoszony 
12 czerwca 2018 roku. Do kon-
kursu zakwalifikowało się 347
projektów z całej Polski. Następ-
nie powołana przez burmistrza
komisja konkursowa wybrała
trzy propozycje, które zostały
poddane pod głosowanie miesz-

kańców gminy. Głosowanie
trwało od 27 sierpnia do 21 wrze-
śnia i było możliwe przez Inter-
net dla osób posiadających Pia-
seczyńską Kartę Mieszkańca
oraz poprzez formularz papie-
rowy – osobiście w Referacie
ds. Obsługi Karty Mieszkańca.

Z autorem zwycięskiego
projektu, panem Łukaszem Haj-

dukiem z Krakowa, podpisana
zostanie umowa na przygoto-
wanie pełnej identyfikacji wi-
zualnej zgodnie z wymogami
załącznika do regulaminu kon-
kursu.

– Opracowanie logo nie ozna-
cza, że rezygnujemy z historycz-
nego herbu. Nadal będzie on sym-
bolem tożsamości gminy i będzie
wykorzystywany w szczegól-
nych sytuacjach. Logo jako prost-
sza forma do komunikacji będzie
służyło, jak ma to miejsce w in-
nych miastach, celom promocyj-
nym – powiedział burmistrz Zdzi-
sław Lis.

Logo dla gminy Piaseczno
Zakończyło się głosowanie na logo
dla gminy Piaseczno. W konkursie
wygrało logo nr 1, które zdobyło łącz-
nie 155 głosów na 291 oddanych.

Logo wybrane w konkursie




