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Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 22 stycznia

2020 r. o godzinie 9.30 

w sali konferencyjnej

Urzędu Miasta i Gminy,

Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

www.piaseczno.eu
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Sprawozdanie z sesji 
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Nowe wozy strażackie

OSP Piaseczno oraz OSP Jazgarzew
otrzymały na przełomie roku nowe sa-
mochody pożarnicze. str. 7

We współpracy z SARP ogłoszony został
konkurs architektoniczny na projekt ba-
senu krytego w Piasecznie.              str. 2

Podsumowanie 
zadań drogowych
Zeszłoroczne inwestycje i remonty
drogowe kosztowały 82 miliony zło-
tych. W tym roku kontynuowany bę-
dzie szeroki front robót drogowych.

str. 6

Dotacje dla przedszkoli

W 2020 r. 43 mln zł zostanie przekazane
jako dotacje dla prywatnych podmiotów
prowadzących przedszkola.             str. 3

Wprowadzone zostały zmiany tras
oraz korekta rozkładów jazdy au-
tobusów linii P-1 oraz P-3. Wkrótce
ZTM zmodyfikuje również trasy 
i rozkłady jazdy na liniach L-13 
i L-24.

*str. 6

Powstanie nowy basen

Piaseczyński Sztab podczas 28.
finału zebrał 267 814,80 złotych.
Gwiazdą wieczoru był Rafał
Brzozowski, po koncercie któ-
rego odbył się pokaz laserów
oraz pokaz ognia.

Rekordowy WOŚP

Odbiór odpadów – zmiany od 1 lutego

Do tej pory, wszystkie podmioty (ale

tylko w zakresie odbioru odpadów

komunalnych) objęte były obowiąz-

kowym odbiorem przez gminę. 

Nowelizacja ustawy
W zeszłym roku nowelizacja

ustawy wprowadziła maksymalne

stawki za pojemnik dla nieruchomości

niezamieszkałych, przez co w obliczu

galopujących cen na rynku za wywóz 

i zagospodarowanie odpadów, kwoty te

nie pokrywają rzeczywistych kosztów.

W związku z tym, że przepisy równo-

cześnie nakazują, aby system się samo-

finansował, gmina zmuszona byłaby

przerzucić część kosztów na mieszkań-

ców, podwyższając stawkę dla nierucho-

mości zamieszkałych. – Nie chcemy tym

obarczać mieszkańców, dlatego posta-

nowiliśmy o wyłączeniu z systemu

przedsiębiorców oraz działkowców–

mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Na

taki ruch już w grudniu zdecydowała się

np. Łódź, a kolejne miasta się do tego

przygotowują – dodaje burmistrz.

Indywidualne umowy
Przedsiębiorcy oprócz dotychcza-

sowych umów na odbiór odpadów

związanych z ich działalnością produk-

cyjną, handlową czy usługową, będą

musieli teraz podpisać również indy-

widualne umowy na odbiór odpadów

komunalnych, czyli tych, które wy-

twarzają klienci i pracownicy (od-

pady bytowo-socjalne). Nie będę

związani konkretnymi stawkami,

będą mogli podjąć współpracę z do-

wolną firmą, która przedstawi im naj-

korzystniejszą ofertę. Podobne zasady

obowiązywały będą właścicieli działek

i domków letniskowych. – Nie pozo-

stawiamy przedsiębiorców z proble-

mem, miejska spółka PUK przygoto-

wała dla nich specjalną ofertę,

jednak skorzystać można będzie

też z usług innych firm jeśli ich oferta

będzie korzystna – dodaje burmistrz.

Nie dotyczy to wszystkich firm
Nie zmieniają się zasady odbioru

odpadów z budynków mieszkalnych,

gdyż te z mocy ustawy muszą być

zagospodarowywane przez gminę.

W systemie pozostaną też ci przed-

siębiorcy, którzy prowadzą działal-

ność w ramach nieruchomości, która

równocześnie jest budynkiem miesz-

kalnym.

Niepewna przyszłość
Kolejne nowelizacje prawa za-

miast wpływać na stabilizację, pogłę-

biają tylko kryzys i chaos w gospodarce

odpadami. Samorządowcy wskazują

słabe punkty i proszą rząd o wsparcie

oraz systemowe rozwiązania, które

pomogą sytuację ustabilizować. Spe-

cjalne petycje wystosował zarówno

Związek Miast Polskich jak i Stowarzy-

szenie Metropolia Warszawa.

Rosną w astronomicznym tem-

pie opłaty na instalacjach przetwa-

rzających odpady, przed którymi 

z kolei stawiane są coraz wyższe wy-

magania technologiczne. Rosną też

opłaty środowiskowe za odpady nie-

posegregowane, a segregujemy je

niestety wciąż na bardzo niskim po-

ziomie. Wiele więc też zależy od nas,

gdyż im lepsza segregacja tym mniej-

sze koszty przetwarzania odpadów.

Problemem jest też jednak ma-

lejące zapotrzebowanie na surowce

wtórne, ale tu potrzebne są regulacje

wymagające więcej od przedsiębior-

ców a nie tylko od konsumentów.

– Każdy kolejny przetarg, w ko-

lejnych gminach pokazuje, że ceny

za odbiór, a przede wszystkim za za-

gospodarowanie odpadów są coraz

wyższe. Najbardziej niepokojące jest

jednak to, że nie wiemy ile jeszcze

mogą wzrosnąć – mówi burmistrz

Daniel Putkiewicz.

Niezamieszkane nieruchomości od 1 lutego zo-

stają wyłączone z systemu gospodarki odpadami.

Przedsiębiorcy czy np. działkowcy, sami będą

musieli wybierać firmy i podpisywać indywidu-

alne umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Baza miejskiej spółki PUK Piaseczno                   Foto Łukasz Wyleziński/UMiG

„Wymiana ciepła”
W Piasecznie powstał punkt „Wymiany
Ciepła”. W specjalnie przygotowanym na
ten cel miejscu zostały udostępnione
wieszaki na zimową odzież.               str. 8

Budżet został uchwalony 18 grud-

nia 2019, czyli jeszcze w poprzed-

nim roku, a to dlatego, aby już z po-

czątkiem nowego roku móc

przystąpić do czasochłonnych 

i skomplikowanych procedur prze-

targowych. Ustalone w budżecie

priorytety są konsekwencją konty-

nuacji dotychczasowego programu

burmistrza na pięcioletnią ka-

dencję. – W obecnym czasie samo-

rządy nie mają łatwo w planowa-

niu swoich działań w perspektywie

wieloletniej, a to za sprawą niespo-

dziewanych zmian w prawie,

zwłaszcza podatkowym – mówi

burmistrz Daniel Putkiewicz. – Mu-

sieliśmy dostosować się do okolicz-

ności, a nie chcieliśmy rezygnować

z kluczowych inwestycji, na które

czekają mieszkańcy. Dlatego posta-

nowiliśmy zwiększyć deficyt, ale

jednocześnie pozostawić go na

wciąż bezpiecznym poziomie – wy-

jaśnia burmistrz.

Budżet przyjęty znaczną więk-
szością, choć niejednogłośnie

Przyjęcie planu działań dla pia-

seczyńskiego samorządu na najbliż-

szy rok poprzedziła burzliwa dysku-

sja podczas sesji budżetowej. Został

on ostatecznie przyjęty 18 głosami

radnych za, przy 5 głosach radnych

opozycyjnych przeciwnych uchwale.

Projekt był wcześniej długo oma-

wiany w komisjach problemowych,

gdzie proponowano do niego po-

prawki, a skarbnik gminy, burmistrz

oraz jego zastępcy udzielali szczegó-

łowych wyjaśnień. Projekt budżetu

uzyskał też pozytywną opinię Komi-

sji Finansów oraz Regionalnej Izby

Obrachunkowej.         więcej str. 4-5

Budżet gminy na 2020 rok

Wydatki gminy w tym roku wyniosą ok. 673,7 miliona złotych. Na inwestycje i remonty prze-

widziano ponad 116 milionów, nie wliczając nakładów ponoszonych przez gminne spółki. Do-

kończonych zostanie kilka dużych inwestycji, głównie w obszarze oświaty, rozpoczęte

zostaną też nowe, z których największa to budowa hali sportowej w Złotokłosie.

Zestawienie firm wpisanych do re-

jestru dostępne jest na stronie in-

ternetowej www.piaseczno.eu.
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Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 17   11 grudnia 2019 r.

Radni przyjęli protokół z 16. sesji Rady Miejskiej. Sprawozdanie
z działalności między sesjami przedstawił przewodniczący
Rady Piotr Obłoza. Po wysłuchaniu wniosków i interpelacji
skarbnik zapoznała radnych z sytuacją finansową gminy.

Zmiany budżetowe
Radni wprowadzili następujące zmiany w budżecie:
– zwiększono dochody gminy o kwotę 5 973 099 zł w związku
z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie za-
dania „Rozbudowa ulicy Głównej w Bobrowcu” w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych;
– wprowadzono zmianę w uchwale nr 281/XIII/2019 w sprawie
pomocy rzeczowej dla powiatu piaseczyńskiego, jednocześ-
nie ujmując w Wieloletniej Prognozie Finansowej środki na
sfinansowanie wykonania ścieżki rowerowej na ul. Głównej
w Żabieńcu na 2020 rok;
– radni uchylili uchwałę nr 67/IV/2019 Rady Miejskiej w sprawie
pomocy rzeczowej dla powiatu piaseczyńskiego, w związku
z przedłużającymi się uzgodnieniami z zarządcą drogi;
– zdecydowano o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu
piaseczyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie i wy-
konanie zadań własnych powiatu: projektu ronda na skrzy-
żowaniu ulic Dzikich Gęsi w Jesówce oraz Źródlanej w Wólce
Kozodawskiej oraz projektu oświetlenia drogowego ul. Masz-
towej w Kuleszówce;
– zmieniono załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa 
i Przedsięwzięcia WPF do uchwały nr 42/IV/2019.

Nieruchomości:
– wyrażono zgodę na odpłatne nabycie na rzecz gminy prawa
własności nieruchomości:
•nr 163/6 i 163/8 w Woli Gołkowskiej,
•nr 230/2 w Żabieńcu,
•nr 47/156 w obrębie Józefosław;
– radni wyrazili zgodę na nabycie na rzecz gminy prawa własności
działek nr 8 i 9 w obrębie 44 miasta Piaseczno;
– postanowiono o wydzierżawieniu w trybie bezprzetargowym
gruntu położonego na działce przy ul. Armii Krajowej i ul. Staszica
oraz działki nr 35/7 w rejonie ul. Orzeszkowej na rzecz dotych-
czasowych dzierżawców;
– radni wyrazili zgodę na zrzeczenie się nieodpłatnej służebności
gruntowej działki nr 224/11 w Głoskowie.

Pozostałe:
– ustalono wysokość opłat za zajecie 1 mkw. pasa drogowego
dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno, na cele niezwiązane z budową, przebu-
dową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
– określono zasady udzielania dotacji celowej z budżetu
gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, po-
legające na gromadzeniu wód opadowych i rozpadowych
w miejscu ich powstania;
– radni ustalili sieć prowadzonych przez gminę publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych oraz sieć publicznych szkół podstawowych prowa-
dzonych przez gminę, wskazując adresy siedzib tych szkół;
– określono wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycz-
nego;
– radni wyrazili zgodę na podpisanie przez burmistrza po-
rozumienia międzygminnego z gminą Prażmów dotyczą-
cego powierzenia jej przez gminę Piaseczno części zadań
związanych z lokalnym transportem zbiorowym;
– radni nadali statut Bibliotece Publicznej w Piasecznie;
– radni wyrazili zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego
do spółki PWiK w Piasecznie;
– zdecydowano o stworzeniu ośrodka wsparcia pod nazwą
Klub Seniora+ w formie klubu samopomocy z siedzibą 
w Piasecznie – w związku z powyższym wprowadzono
zmianę w statucie MGOPS w Piasecznie.

Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały do-
stępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu.

„Parkuj i Jedź” – 1,5 mln zł dla Piaseczna

Projekt „Budowa parkingu »Par-

kuj i Jedź« przy ul. Towarowej 

w Piasecznie” obejmuje budowę

parkingu P+R przy ul. Towaro-

wej w Piasecznie oraz budowę

ul. Towarowej, na odcinku od ul.

Nadarzyńskiej do ul. Dworco-

wej, zlokalizowanej w rejonie

dworca PKP. W wyniku realizacji

inwestycji powstaną 83 miejsca

postojowe: 80 miejsc postojo-

wych dla samochodów osobo-

wych (w tym 3 dla osób niepeł-

nosprawnych) oraz 3 miejsca

dla samochodów elektrycznych.

Dodatkowo przewidziano 96

miejsc postojowych dla rowe-

rów. W ramach projektu zreali-

zowana będzie infrastruktura

towarzysząca. Projekt ma cha-

rakter całościowy i komplek-

sowy, a efektem jego realizacji

jest stworzenie w pełni funkcjo-

nalnej infrastruktury. Inwesty-

cja będzie realizowana w for-

mule „zaprojektuj i wybuduj”,

w terminie do 30.06.2021. Pozy-

skana kwota dofinansowania ze

środków Unii Europejskiej to 

1 536 457,52 zł.

Inwestycja przyczyni się do

zwiększenia ilości miejsc posto-

jowych w rejonie węzła przesiad-

kowego, zmiany preferencji ko-

munikacyjnych na kolej, a tym

samym do zmniejszenia emisji

substancji szkodliwych do środo-

wiska na obszarze Zintegrowa-

nych Inwestycji Terytorialnych

Warszawskiego Obszaru Funk-

cjonalnego. Inwestycja wynika 

z „Planu Gospodarki Niskoemi-

syjnej dla miasta i gminy Pia-

seczno” (PGN), w zakresie po-

prawy zrównoważonej komu-

nikacji ponadlokalnej. Plano-

wana inwestycja będzie miała

funkcjonalne połączenia ze ścież-

kami rowerowymi realizowa-

nymi w ramach projektów kom-

plementarnych oraz z przy-

stankami transportu publicz-

nego (PKP, autobus, rower miej-

ski). Projekt uwzględnia ele-

menty wspólnego, jednoli-

tego oznakowania P+R. Reali-

zacja parkingu wpisuje się 

w realizację celów strategicz-

nych kierunków rozwoju po-

lityki parkingowej wskaza-

nych w „Analizie możliwości

rozwoju systemów parkingo-

wych »Parkuj i Jedź« dla WOF

do roku 2023”.

Projekt realizowany jest w ra-

mach Regionalnego Programu

Województwa Mazowieckiego

2014–2020, Oś priorytetowa IV –

Przejście na gospodarkę nisko-

emisyjną, Działanie 4.3 – Re-

dukcja emisji zanieczyszczeń

powietrza, Poddziałanie 4.3.2

– Mobilność miejska w ramach

ZIT.

Konkurs architektoniczny na projekt

basenu krytego w Piasecznie

Przedmiotem konkursu jest

koncepcja architektoniczno-

-urbanistyczna basenu krytego

wraz z zagospodarowaniem te-

renu ograniczonego ul. Chylicz-

kowską, Kanałem Piaseczyń-

skim – Perełką oraz rzeką

Jeziorką i ul. Mazurską, położo-

nego w obrębie 28 w Piasecznie.

Praca konkursowa, w związku

ze szczegółowością opracowa-

nia i zakresem, podzielona jest

na dwa etapy: studialny i reali-

zacyjny. Etap studialny obej-

muje cały opisany wyżej obszar.

Na tym obszarze zlokalizowana

jest działka numer 3/45 o po-

wierzchni ok. 9 ha. Etap reali-

zacyjny obejmuje obszar o po-

wierzchni ok. 2,2 ha na wyżej

wymienionej działce.

Konkurs wyłoni najlepsze
rozwiązanie

Dodatkowym zadaniem

przewidzianym przez organiza-

tora jest uzyskanie najlepszych

rozwiązań urbanistycznych dla

terenu objętego częścią stu-

dialną konkursu i wykorzysta-

nie ich w celu formułowania

wytycznych do zagospodaro-

wania tych terenów.

Celem konkursu jest uzyska-

nie najlepszych rozwiązań pro-

gramowo-przestrzennych zago-

spodarowania terenów objętych

opracowaniem konkursowym

oraz uzyskanie najlepszej pod

względem architektonicznym,

przestrzennym i funkcjonalno-

-użytkowym koncepcji obiektu

basenu krytego. Zamawiający

oczekuje analizy uwarunkowań

i powiązań z terenami sąsiednimi

i miastem oraz szczegółowych

rozwiązań określających lokaliza-

cję budynku na działce, jego

formę i układ funkcjonalny w re-

lacji z otaczającą zabudową oraz

otwartymi terenami rekreacyj-

nymi. Ze szczególnym uwzględ-

nieniem omówionych powyżej

powiązań urbanistycznych i ko-

munikacyjnych oraz uwarunko-

wań przyrodniczych. W zakresie

technicznym szczególnie cenne

będzie zastosowanie tzw. rozwią-

zań ekologicznych, takich jak: od-

powiednie ukształtowanie i usy-

tuowanie budynku na działce 

i względem stron świata, energo-

oszczędne technologie, niska

emisja, wykorzystanie odnawial-

nych źródeł energii, odzysk wody

szarej itp.

Zwycięzcę wskażą 
specjaliści

Uczestnik konkursu, któ-

rego pracę Sąd Konkursowy

uzna za najlepszą, zostanie za-

proszony do negocjacji w trybie

zamówienia z wolnej ręki.

Burmistrz Miasta i Gminy

Piaseczno zarządzeniem z dnia

11.12.2019 powołał Sąd Konkur-

sowy składający się z siedmiu

osób. Przewodniczącą Sądu

Konkursowego została pani

Ewa Kuryłowicz – architekt,

Sędzia Konkursowy Oddziału

Warszawskiego Stowarzysze-

nia Architektów Polskich (OW

SARP).

– Przy wyłanianiu realiza-

tora projektu tak spektakular-

nej i oczekiwanej inwestycji,

którą jest kryty basen, zdecy-

dowaliśmy się na nową formę

wyboru, jaką jest konkurs przy

wsparciu merytorycznym wy-

bitnych architektów – mówi

burmistrz Daniel Putkiewicz. 

– Dotychczas rzadko byliśmy

zadowoleni z rezultatów, ja-

kie przy innych inwestycjach

dawała procedura przetargowa.

Teraz mamy przeznaczoną

konkretną kwotę na projekto-

wanie, w ramach której, na

podstawie otwartego kon-

kursu, wybierzemy najlep-

szego projektanta – dodaje bur-

mistrz.

Wszystkie informacje na

temat konkursu, będą publiko-

wane na stronie internetowej

konkursu: www.konkurs-pia-

s e c z n o - b a s e n . s a r p . w a r-

szawa.pl.

Gmina Piaseczno przy udziale Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architek-

tów Polskich (OW SARP) ogłosiła konkurs studialno-realizacyjny na opracowanie

koncepcji architektonicznej basenu krytego w Piasecznie.

Dofinansowanie ze środków UE dla Piaseczna          Foto archiwum
Wydziału Informacji i Promocji Funduszy Europejskich MJWPU

Gmina Piaseczno podpisała umowę z województwem mazowieckim – w imieniu

którego działa Zarząd Województwa Mazowieckiego – na dofinansowanie bu-

dowy parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” (P+R).

Czy tak będzie wyglądał basen w Piasecznie?
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Dotacje dla prywatnych przedszkoli

11 grudnia podczas sesji Rady

Miejskiej I zastępca burmistrza

Hanna Kułakowska-Michalak,

odpowiedzialna w gminie m.in.

za sprawy oświatowe, przedsta-

wiła i wyjaśniła – zniekształ-

cany przez niektóre media – te-

mat związany z dotacjami dla

prywatnych podmiotów pro-

wadzących przedszkola na te-

renie gminy. Opierając się na

faktach i liczbach, trzeba pod-

kreślić, że wbrew medialnym

doniesieniom liczba tych placó-

wek na przestrzeni ostatnich

kilku lat nie maleje, a dotacje 

z roku na rok są coraz wyższe.

Fakty i liczby
Obecnie na terenie gminy

funkcjonuje 68 przedszkoli i 9

punktów przedszkolnych, do

których uczęszcza łącznie 4875

dzieci. Dla 11 przedszkoli orga-

nem prowadzącym jest gmina.

Uczęszcza do nich 1426 dzieci, 

a rodzice ponoszą jedynie opłatę

1 zł za każdą godzinę ponad 5-

godzinną podstawę progra-

mową oraz opłatę za posiłki 

w cenie od 9 do 11,5 zł.

Przedszkoli prywatnych jest

57, z czego 16 to przedszkola upu-

blicznione, gdzie uczęszcza 1571

dzieci, i otrzymują one 100% do-

tacji.  W 2017 roku było to 960,23

zł, w 2018 – 1 038,30 zł, a w 2019 –

1 149,81 zł miesięcznie na każde

dziecko. Obowiązują w nich te

same zasady co w gminnych

przedszkolach, rodzic płaci 1 zł za

każdą godzinę ponad podstawę

programową oraz opłatę za po-

siłki, którą ustalają same przed-

szkola a która waha się od 11 do

16 zł dziennie.

Z kolei 31 działających

przedszkoli niepublicznych

otrzymuje, zgodnie z przepi-

sami, 75% dotacji. W 2017 roku

było to 720,17 zł, w 2018 – 778,73

zł, a w 2019 – 862,36 zł miesięcz-

nie na każde dziecko. Na podsta-

wie wniosków o dotację wy-

nika, że uczęszcza do nich 1752

dzieci, a czesne dla rodzica z wy-

żywieniem waha się w grani-

cach 600-1300 zł.

Niepublicznych punktów

przedszkolnych jest 9, uczęszcza

do nich 126 dzieci, i otrzymują

one dotację w wysokości 40%

podstawy dotacji, czyli 459,93 zł

miesięcznie za dziecko. Czesne

w tych placówkach wynosi 550-

1300 zł.

Wyrównania stawek 
na koniec roku

Stawka dotacji zgodnie 

z przepisami jest wyliczana trzy

razy w roku i listopad jest mie-

siącem, w którym może ona

ulec zmniejszeniu lub zwięk-

szeniu – wówczas należy wy-

płacić bądź potrącić wyrówna-

nie. Sytuację taką mamy od

trzech lat, kiedy zmianie uległy

przepisy w tym zakresie – i or-

gany prowadzące przedszkola 

i szkoły prywatne doskonale

znają te zasady.

Kontrola wydatków pu-
blicznych

Kwota przeznaczana na

dotacje dla prywatnych pod-

miotów to drugi pod wzglę-

dem nakładów wydatek oświa-

towy w budżecie gminy. Są to

bardzo duże pieniądze pu-

bliczne, stąd konieczność i obo-

wiązek wnikliwej kontroli, czy

środki pochodzące z podatków

mieszkańców są wydatko-

wane zgodnie z przeznacze-

niem i z przepisami. A przepisy

jasno stanowią, że dotacje to

środki przekazywane wyłącz-

nie na dzieci i ich potrzeby.

W ostatnim czasie skontro-

lowano piętnaście przedszkoli 

i choć kontrole wykazały

pewne nieścisłości, zostały one

w większości wyjaśnione. Po-

zostały jednak pojedyncze

przypadki, gdzie dowiedziono,

iż środki nie zostały wydatko-

wane zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami. Tak było 

w jednym z przedszkoli, gdzie

po kontroli za trzyletni okres, 

w którym wypłacono 9 mln zł

dotacji, wydana została decyzja

o zwrocie 1,2 mln zł.

Cykliczne spotkania z dy-
rektorami

– Od trzech lat regularnie

zapraszamy właścicieli i dy-

rektorów prywatnych szkół 

i przedszkoli na spotkania, na

których omawiamy zawiłości

dotyczące wyliczania podsta-

wowej kwoty dotacji, którą co

miesiąc przekazujemy tym

placówkom. Ostatnie, listopa-

dowe spotkanie, na którym

obecna była m.in. telewizja

publiczna, odbiło się dużym

echem, głównie za sprawą

przedstawicieli dwóch pry-

watnych przedszkoli, które

będąc z gminą w sporze, zdo-

minowały całą dyskusję –

mówi wiceburmistrz Hanna

Kułakowska-Michalak.

– Uważam, że drogą do

wyjaśnienia spraw spornych

jest dialog, a jeśli strony nie

mogą dojść do porozumienia –

postępowanie administra-

cyjne czy ewentualnie sądowe,

i nie należy angażować do tego

mediów, które temat znie-

kształcają, narzucając własną

interpretację i upraszczając

przekaz – dodaje wicebur-

mistrz.

Sprawy sądowe
Opierając się na zniekształ-

conym przekazie medialnym,

można by odnieść wrażenie, że

gmina Piaseczno jest skonflik-

towana z prywatnymi przed-

szkolami. Prawda jest jednak

inna: spory, które znalazły swój

finał w sądzie, dotyczą zaledwie

kilku z 57 przedszkoli działają-

cych w gminie. Co istotne, więk-

szość z nich dotyczy dotacji za

rok 2007. Sprawy te znajdują się

na różnych etapach postępowa-

nia, jednakże wszystkie toczą

się przed sądami I instancji i nie

zostały w nich wydane wyroki.

Jedyny prawomocny wyrok,

który przywoływany jest przez

przedszkola będące w sporze,

dotyczył właśnie dotacji za 2007

rok. Jest też pięć spraw za rok

2016 i jedna sprawa za lata 2014–

2016. Wszystkie sprawy toczą

się przed sądem powszechnym.

Od czasu, kiedy zmieniły się

przepisy, czyli od 2017 roku, gdy

tego typu sprawy rozstrzyga

sąd administracyjny, nie wsz-

częto wobec gminy Piaseczno

żadnej sprawy – wszystkie te,

które kierowane były do sądu,

zostały przezeń oddalone.

- Bardzo cenimy współ-

pracę z prywatnymi przedszko-

lami, gdyż dzięki nim możemy

zapewnić odpowiednią ilość

miejsc dla dzieci z naszej gminy

– podkreśla Hanna Kułakowska-

Michalak, I zastępca burmi-

strza.

W projekcie budżetu na 2020 rok, w ra-

mach nakładów na system oświaty,

przewidziano aż 60 milionów złotych

na dotacje przekazywane podmiotom

prywatnym – z czego aż 43 miliony na

dotacje dla prywatnych podmiotów

prowadzących przedszkola.

W gminie funkcjonuje 11 przedszkoli gminnych oraz 57 prywatnych z czego 16 przedszkoli jest
upublicznionych Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Galeria Strażnica – miejska galeria sztuki

Budynek po dawnej siedzibie

Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Piasecznie ma pełnić nową

funkcję – ma być miejską gale-

rią sztuki, przy jednoczesnym za-

chowaniu historycznej kubatury

obiektu. Zakłada się utrzymanie,

w możliwie największym stop-

niu, oryginalnej formy obiektu.

Projekt remontu przewiduje od-

tworzenie wyglądu historycznej

elewacji frontowej, z przywróce-

niem pięciu arkadowych wjaz-

dów bramnych oraz elementów

dekoracyjnych, takich jak pilastry,

rozety, opaski arkad, gzyms czy

replika dzwonu.

Gmina Piaseczno planuje cał-

kowite otwarcie wewnętrznej, za-

bytkowej części budynku dla po-

trzeb ekspozycji galeryjnych. 

W miejscu dobudowy z lat pięć-

dziesiątych powstanie dwukon-

dygnacyjny budynek połączony 

z historyczną częścią parterowym

łącznikiem. W rozbudowywanej

części budynku zaplanowano

przestrzeń wystawienniczą wraz

z recepcją/punktem informacyj-

nym oraz kawiarnią. Pozostałą

część stanowić będą pomieszcze-

nia pomocnicze. Główne wejście

do budynku będzie się znajdować

od strony placu przy skrzyżowa-

niu ulic Puławskiej i Jana Pawła II.

Zgodnie z zaleceniami kon-

serwatora zabytków przestrzeń

istniejącego budynku oczysz-

czono ze ścian działowych, in-

stalacji i zbędnego wyposażenia,

w ten sposób uzyskując salę 

z możliwością dzielenia jej mo-

bilnymi ściankami działowymi

na dwie mniejsze przestrzenie.

Na ścianach możliwa będzie eks-

pozycja eksponatów, ściany mo-

bilne pozwolą także na dowolne

aranżowanie wnętrza sali. Na

piętrze budynku znajdą się po-

mieszczenia administracyjne,

socjalne i techniczne. W bu-

dynku pojawi się także antresola

pełniąca funkcję ciągu komuni-

kacyjnego.

Całkowita powierzchnia bu-

dynku osiągnie 596,98 mkw., po-

wierzchnię jednej z sal wystawien-

niczych planuje się na 102,42 mkw.,

a drugiej na 56,76 mkw.

W obiekcie zaprojekto-

wano nowoczesne technologie,

tj. system kontroli pracy wen-

tylacji, ogrzewania, chłodzenia

oraz oświetlenia (BMS), urzą-

dzenia dozujące zapachy w sa-

lach wystawienniczych czy

system centralnego odkurza-

cza. Ponadto zaprojektowano

użycie opraw o odpowiednio

dobranej temperaturze barwo-

wej, umożliwiających równo-

mierne oświetlenie całej galerii

światłem rozproszonym. Do-

datkowo zaplanowano światło

punktowe, które umożliwi

oświetlenie dzieł sztuki znajdu-

jących się na ścianach.

Wokół obiektu pojawi się

oświetlenie zewnętrzne cią-

gów komunikacyjnych, prze-

widziano także oświetlenie

elewacji budynku od strony ul.

Puławskiej.

Termin realizacji inwestycji,

zgodnie z zapisami Wieloletniej

Prognozy Finansowej gminy Pia-

seczno, planuje się na 2021 rok.

Gmina Piaseczno przygotowuje przetarg na wykonanie robót

budowlanych Galerii Strażnica na podstawie zatwierdzonego

projektu budowlanego, wykonawczego i decyzji pozwolenia

na budowę. Ogłoszenie przetargu planowane jest na pierw-

szy kwartał 2020 roku.

Wizualizacja Galerii Strażnica
Foto firma Archimed

Do przedszkoli w gminie Piaseczno uczęszcza łącznie 4875
dzieci Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
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Budżet został uchwalony 18

grudnia 2019 roku, czyli jeszcze

w poprzednim roku, a to dla-

tego, aby już z początkiem no-

wego roku móc przystąpić do

czasochłonnych i skomplikowa-

nych procedur przetargowych.

Ustalone w budżecie priorytety

są konsekwencją kontynuacji

dotychczasowego programu

burmistrza na pięcioletnią ka-

dencję. – W obecnym czasie sa-

morządy nie mają łatwo w pla-

nowaniu swoich działań 

w perspektywie wieloletniej, 

a to za sprawą niespodziewa-

nych zmian w prawie, zwłasz-

cza podatkowym – mówi bur-

mistrz Daniel Putkiewicz. –

Musieliśmy dostosować się do

okoliczności, a nie chcieliśmy

rezygnować z kluczowych in-

westycji, na które czekają

mieszkańcy. Dlatego postano-

wiliśmy zwiększyć deficyt, ale

jednocześnie pozostawić go na

wciąż bezpiecznym poziomie –

wyjaśnia burmistrz.

Budżet przyjęty znaczną
większością, choć niejed-
nogłośnie

Przyjęcie planu działań dla

piaseczyńskiego samorządu na

najbliższy rok poprzedziła burz-

liwa dyskusja podczas sesji bu-

dżetowej. Został on ostatecznie

przyjęty 18 głosami radnych za,

przy 5 głosach radnych opozy-

cyjnych przeciwnych uchwale.

Projekt był wcześniej długo

omawiany w komisjach proble-

mowych, gdzie proponowano

do niego poprawki, a skarbnik

gminy, burmistrz oraz jego za-

stępcy udzielali szczegółowych

wyjaśnień. Projekt budżetu

uzyskał też pozytywną opinię

Komisji Finansów oraz Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej.

Zmiana stawek PIT ma od-
zwierciedlenie w budżecie

Dochód gminy w 2020 roku

wynosi 598,2 mln zł, z czego do-

chody własne to 358,2 mln zł.

Zaplanowane wydatki to już

kwota 673,7 mln zł, a deficyt 

w wysokości 75,4 mln zł zosta-

nie sfinansowany przychodami

z emisji papierów wartościo-

wych. – Zdecydowaliśmy się na

emisję obligacji, aby móc zreali-

zować inwestycje zapisane już

wcześniej w „Wieloletnim Pla-

nie Inwestycyjnym”, w związku

z którymi poczyniliśmy już za-

awansowane przygotowania

koncepcyjne czy dokumenta-

cyjne, a także ponieśliśmy kon-

kretne nakłady finansowe – wy-

jaśnia burmistrz Daniel Putkie-

wicz.

Dochody z podatku od osób

fizycznych wyniosą 217 mln zł.

Studiując strukturę dochodów

gminy, najbardziej rzuca się 

w oczy właśnie spadek dyna-

miki przyrostu środków pocho-

dzących z podatku PIT. To efekt

obniżenia przez rząd do 17%

pierwszego progu podatkowego,

a także zwiększenia kwoty wol-

nej od podatku oraz zwolnień

dla osób poniżej 26. roku życia.

Szacuje się, że w przypadku

gminy Piaseczno zmiany te

oznaczają o 30 mln zł mniej 

w gminnej kasie. Ta strata nie

została jednak przez rząd w ża-

den sposób samorządowi zre-

kompensowana.

Subwencja oświatowa z bu-

dżetu państwa wynosi 92 mln

zł, jest więc tylko o 1 mln zł wyż-

sza od tej w 2019 roku, a prze-

cież koszty w oświacie znacznie

wzrosły, chociażby w związku

z wprowadzonymi podwyż-

kami dla nauczycieli.

Analizując budżet gminy,

należy też pamiętać, że dużą

część dochodów stanowią

środki z dotacji celowych z bu-

dżetu państwa, są one redystry-

buowane dalej i nie zwiększają

możliwości operacyjnych samo-

rządu. Tak jest chociażby z pro-

gramem Rodzina 500+, na

który przewidziano ok. 110 mln

zł, które gmina przekazuje

uprawnionym mieszkańcom.

Dochody z podatków lokalnych

oraz innych opłat pobieranych

przez gminę zaplanowane są na

71,2 mln zł. Prognozowane do-

chody z podatku od osób praw-

nych wyniosą tyle samo, co 

w 2019 roku – czyli 8,5 mln zł.

Budżet większy o prawie
100 milionów, ale…

Wydatki gminy zostały za-

planowane na poziomie 673,6

mln zł i są o 98,7 mln zł wyższe,

niż te zawarte w planie budżetu

z 2019 roku. Ten duży wzrost

może być jednak dość mylnie

interpretowany, gdyż nie zwięk-

sza on faktycznych możliwości

gminy. Składa się na niego kilka

okoliczności, m.in. wyższe o 60

mln zł wypłaty na program Ro-

dzina 500+ czy o 20 mln zł wyż-

sze wydatki na gospodarkę od-

padami. Są to więc środki, które

wpływają do gminy, ale są jedy-

nie przeksięgowywane i wypła-

cane na konkretny cel.

Struktura wydatków bu-

dżetowych jest przedstawiona

na okładce „Gazety Piaseczyń-

skiej”. Tradycyjnie najwięcej, bo

aż 218,7 mln zł, przeznaczono na

oświatę i edukacyjną opiekę wy-

chowawczą (świetlice szkolne).

Drugą pozycję w budżecie, i to

jest nowość, stanowią wydatki

na program Rodzina 500+ oraz

inne świadczenia rodzinne i ali-

mentacyjne – 137,9 mln zł. Po-

dobną kwotę jak w roku ubieg-

łym stanowić będą wydatki na

transport i drogi – 94,5 mln zł.

70,8 mln zł – to wydatki na go-

spodarkę komunalną i ochronę

środowiska, z czego blisko 34

mln zł przewidziano na utrzy-

manie systemu gospodarki od-

padami.

„Janosikowe”, które nasza

gmina musi odprowadzać do

budżetu państwa na rzecz sła-

biej rozwiniętych regionów,

wynosi 7,2 mln zł. Wydatki na

administrację wynoszą 42,1 mln

zł i stanowią 6,2% budżetu (czyli

mniej niż w roku 2019, w któ-

rym stanowiły 7,8% budżetu).

Na bardzo wysokim poziomie

zostały zaplanowane wydatki

na sport – 16,5 mln zł i kulturę –

21,4 mln zł.

116 milionów na inwesty-
cje i remonty

Dużo, bo ponad 17% bu-

dżetu przeznaczone jest na za-

dania inwestycyjne i remon-

towe. Ogółem będzie to 116 mln

zł, do której to kwoty należy do-

Wydatki gminy w bieżącym roku zostały ustalone na poziomie

ok. 673,7 miliona złotych. Na same inwestycje, remonty i zakupy

inwestycyjne przewidziano ponad 116 milionów, nie wliczając

nakładów ponoszonych przez gminne spółki, posiadające wła-

sne budżety. Dokończonych zostanie kilka dużych inwestycji,

głównie w obszarze oświaty, rozpoczęte zostaną też nowe, 

z których największa to budowa hali sportowej w Złotokłosie.

Budżet gminy na 2020 rok

o tyle mniej wpły-

wów do budżetu

gminy Piaseczno

planowane jest 

w związku ze

zmianami jakie

dokonał rząd 

w systemie 

podatkowym

30

mln zł

Do tego należy dodać:
- 3,6 mln zł na zadania remontowe 
- 12 mln zł na zakupy inwestycyjne 

(10 mln zł na wykupy gruntów)
- oraz kiladziesiąt mln zł na inwestycje i moderniza-
cje systemu wodno-kanalizacyjnego realizowane
przez PWiK, a także inwestycje realizowane przez
Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe

W Złotokłosie powstanie hala sportowa przy Szkole Podstawowej
Foto wizualizacja

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 jest już na ukończeniu
Foto Teresa Kęciek

Dom Seniora, który powstanie przy skrzyżowaniu ulicy Szkolnej z aleją Róż
Foto wizualizacja
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Zadania te związane są przede

wszystkim z dostarczaniem

wody i odbiorem ścieków, 

a także, na pewnym obszarze

miasta, z dostarczaniem ciepła

i ciepłej wody. A kwoty przezna-

czane przez miejskie spółki na

inwestycje i remonty są nieba-

gatelne, gdyż sięgają kilkudzie-

sięciu milionów złotych rocznie.

Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji 

Spółka planuje przeznaczyć

kilkadziesiąt milionów złotych

na dokończenie zadań inwesty-

cyjnych z 2019 roku oraz rozpo-

częcie nowych zadań inwesty-

cyjno-remontowych. 

Realizacja budowy kanali-

zacji w Chojnowie i Orzeszynie

(etap II) oraz w Złotokłosie

(etapy IV i V) wyniesie łącznie

ok. 18,5 mln zł netto. Dodat-

kowo do końca roku za ok. 9,5

mln zł powinien zostać zreali-

zowany kanał przerzutowy

Głosków-Piaseczno. Po jego wy-

konaniu zamknięta zostanie

oczyszczalnia ścieków w Złoto-

kłosie i Głoskowie. W Złotokło-

sie zostanie natomiast rozbu-

dowana Stacja Uzdatniania

Wody, której koszt wyniesie 3,5

mln zł. Jeszcze w tym miesiącu

otwarte zostaną oferty na roz-

budowę i modernizację SUW w

Wólce Kozodawskiej. Jej odda-

nie do użytku zaplanowane jest

na koniec 2021 roku, a kwota

przeznaczona na inwestycję to

5,6 mln zł.

W tym roku, za kwotę 1,2

mln zł, na terenie oczyszczalni

w Piasecznie powinna po-

wstać instalacja fotowolta-

iczna o mocy 1 MW.

Ponadto planowana jest bu-

dowa wodociągu w Nowinkach

za ponad 0,5 mln zł, projekto-

wana będzie modernizacja wo-

dociągu na ulicach Chyliczkow-

skiej i Jana Pawła II oraz na

fragmencie ul. Puławskiej, pro-

wadzone będą też drobne prace

uzupełniające sieć o łącznej

wartości ok. 1 mln zł, a także

przygotowania do inwestycji na

kolejnych obiektach SUW.

Podobnie jak w poprzed-

nich latach spółka przeznaczy 

3 mln zł na niezbędne bieżące

remonty i ulepszenia. PWiK

czeka też na decyzję Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska dotyczącą preferencyjnej

pożyczki na budowę SUW oraz

kanalizacji w Złotokłosie.

Przedsiębiorstwo 
Ciepłowniczo-Usługowe 

Skalę swoich planów in-

westycyjnych uzależnia od

pozyskania środków ze-

wnętrznych, o które aplikuje.

W przypadku pozyskania do-

finansowania z Narodowego

Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej, 

w ramach projektu „Ciepło

powiatowe”, spółka otrzyma-

łaby 52 mln zł na pięcioletni

program inwestycyjny.

Niezależnie od tego spółka

planuje w 2020 roku przezna-

czyć 6,5 mln zł na dwa zadania

inwestycyjne: przyłączenie cie-

płownicze osiedla Trimeko oraz

montaż nowego agregatu do

kogeneracji w kotłowni przy ul.

Kusocińskiego.

W przypadku gminy Piaseczno zadania samorządu, oprócz urzędu

i jednostek organizacyjnych, realizują także gminne spółki, które

dysponują własnymi budżetami i planami rozwoju.

Inwestycje 

miejskich spółek

Zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Żeromskiego  Foto Anna Grzejszczyk/UMiG

liczyć kilkadziesiąt milionów

złotych przeznaczonych na in-

westycje przez gminne spółki

PWiK oraz PCU (dokładna

kwota znana będzie po rozpa-

trzeniu wniosków o pozyskanie

środków zewnętrznych m.in.

od NFOŚiGW).

– W budżecie zaplanowana

jest rekordowa liczba 180 zadań

inwestycyjnych, uzupełniają ją

32 zadania remontowe i 35 za-

kupów inwestycyjnych – wy-

mienia burmistrz Daniel Putkie-

wicz.

Po zrealizowaniu najwięk-

szej w historii gminy inwestycji

kubaturowej, czyli nowego Cen-

trum Edukacyjno-Multimedial-

nego, gmina nie zwalnia tempa

modernizacji bazy oświatowej.

W tym roku największą inwe-

stycją będzie budowa nowej hali

sportowej przy szkole w Złoto-

kłosie. Jej budowa pochłonie

prawie 14 mln zł, z czego prawie

10 mln zł w tym roku. W ostat-

nich dniach grudnia podpisana

została umowa z wykonawcą.

Nowy obiekt sportowy ma zo-

stać oddany do użytku w marcu

2021 roku. W tym roku dokoń-

czona zostanie też rozbudowa

dwóch szkół: w Głoskowie (war-

tość inwestycji 11,5 mln zł, 

z czego ponad 8 mln zł w 2020

roku) oraz SP nr 3 w Piasecznie

– tu już prace są na finiszu. 

W perspektywie jest jeszcze bu-

dowa nowej szkoły w Juliano-

wie, w 2020 roku będą trwały

prace nad dokumentacją.

Ważną i oczekiwaną inwe-

stycją jest budowa Domu

Dziennego Pobytu Seniora przy

ul. Szkolnej. Pod koniec listo-

pada podpisana została umowa

na projekt i budowę obiektu 

o pow. użytkowej 2100 mkw, za

kwotę ok. 10,5 mln zł, z czego

2,3 mln zł zostanie wydatko-

wane w 2020 roku, a otwarcie

nowej placówki przewidywane

jest na przełomie 2021/2022

roku.

Kontynuowany będzie też

program rewitalizacji prze-

strzeni publicznej. W tym roku

zrealizowane mają zostać m.in.

drugi etap rewaloryzacji parku

miejskiego (z przebudową

stawu) oraz przebudowa targo-

wiska miejskiego, która ma po-

chłonąć 8,5 mln zł.

Priorytetem niezmiennie
drogi i komunikacja

Rozbudowa infrastruktury

drogowej stanowi największy

wydatek inwestycyjny w tego-

rocznym budżecie. Na realizację

ponad 100 zadań drogowych

przeznaczono bowiem blisko 54

mln zł. Największe z nich to:

kontynuacja przebudowy

skrzyżowania ul. Jana Pawła II 

z ul. Dworcową, przebudowa ul.

Dworcowej od ul. Jana Pawła II

do ul. Nadarzyńskiej, budowa

ulic 11 Listopada, Czajewicza,

Wiśniowej i al. Róż w Piasecznie

oraz kolejny etap budowy ul.

Cyraneczki w Julianowie. Kon-

tynuowany będzie program bu-

dowy dróg dojazdowych do

trasy S7, planowana jest także

budowa parkingu P+R przy ul.

Towarowej oraz ścieżek rowero-

wych w ramach Zintegrowa-

nych Inwestycji Terytorialnych.

Tradycyjnie zabezpieczono 

w budżecie środki, w wysokości

3,4 mln zł, na wsparcie budowy

dróg wojewódzkich i powiato-

wych. W ramach tej kwoty

przebudowane zostanie m.in.

skrzyżowanie drogi 722 z al. 

3 Maja i al. Kasztanów.

Zwiększone, do 16,8 mln zł,

zostaną wydatki na lokalny

transport drogowy. W tej kwo-

cie zawiera się zarówno współ-

finansowanie autobusów pod-

miejskich, wspólnego biletu na

kolej, funkcjonowanie linii we-

wnętrznych L i P, jak i dofinan-

sowanie biletów okresowych

mieszkańców w ramach pro-

gramu Warszawa+.

Sport i kultura
Zwiększą się też nakłady na

zadania związane ze sportem 

i kulturą. Na sport przewidziano

aż 16,5 mln zł, z czego 3,2 mln zł

na szkolenie i rozwój młodzieży

w ramach konkursów dla róż-

nych klubów sportowych, a 3,1

mln zł na inwestycje w obiekty

sportowe (nie wliczając hali

sportowej przy szkole w Złoto-

kłosie). Przede wszystkim roz-

poczną się prace koncepcyjne 

i projektowe nowego Centrum

Sportu z basenem. Wykonane

mają też zostać: zadaszenie

skate parku, dalsze inwestycje

w obiekt stadionu miejskiego

oraz mniejsza infrastruktura re-

kreacyjna – boiska czy siłownie

zewnętrzne.

Jeszcze bardziej wzrosną na-

kłady na kulturę i ochronę dzie-

dzictwa narodowego, które osią-

gną poziom 21,4 mln zł. Jest to

efekt z jednej strony wzrostu

wydatków bieżących w związku

z uruchomieniem Centrum

Edukacyjno-Multimedialnego, 

z drugiej – działań inwestycyjno-

projektowych, które pochłoną

blisko 9 mln zł. Zakończyć ma się

bowiem przebudowa budynku

starej plebanii na potrzeby Mu-

zeum Regionalnego w Piasecz-

nie, a rozpocznie się przebudowa

dawnej remizy OSP, gdzie zloka-

lizowana będzie galeria sztuki.

Prowadzone mają być też prace

projektowo-modernizacyjne 

w Domu „Zośki” oraz dworku

„Poniatówka”.

Nie zabraknie oczywiście

sztandarowych imprez oraz in-

nych propozycji sportowo-kul-

turalnych na spędzanie wol-

nego czasu.

Budżet Obywatelski
W budżetach poszczególnych

wydziałów i jednostek zabezpie-

czone są też środki na realizację

zadań w ramach Budżetu Obywa-

telskiego. W związku z tym, że

łączna wartość wniosków, które

przeszły pozytywną weryfikację

formalną i merytoryczną, wynio-

sła ok. 1,3 mln zł, a do dyspozycji

przeznaczonych było 1,4 mln zł,

burmistrz zdecydował o przyjęciu

wszystkich 43 projektów do reali-

zacji bez etapu głosowania miesz-

kańców. Wartość projektów oscy-

luje od 4 tys. zł (wypożyczalnia

gier planszowych) do 100 tys. zł

(aktywna strefa naukowo-spor-

towa „Zośki”). Wśród projektów

dominują te o charakterze przy-

rodniczym, sportowym, kultural-

nym, a także te związane z małą

architekturą.

Na wiosnę planowany

jest start kolejnej edycji Bu-

dżetu Obywatelskiego, tym

razem zgłaszane i poddane

pod głosowanie będą pro-

jekty, które zaimplemento-

wane zostaną do budżetu

gminy na 2021 rok.

Stojaki na rowery w kształcie piaseczyńskiego barana to przykład realizacji projektu w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego                                                   Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA

Przebudowa skrzyżowania ulicy Jana Pawła II z Dworcową i Jarząbka
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
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Zmiany w transporcie publicznym

Takie samo oznaczenie linii 

P-1 dla kursów jadących za-

równo w kierunku ul. Jarząbka,

jak i w kierunku ul. Wojska Pol-

skiego było dla pasażerów nie-

zrozumiałe. W związku z tym

wprowadzamy różne oznacze-

nia dla autobusów jadących 

w innych kierunkach. I tak au-

tobus na trasie PKP – Jarząbka

– Okulickiego – Puławska – PKP

będzie miał oznaczenie P-1.

Autobus jadący trasą w od-

wrotnym kierunku będzie miał

oznaczenie P-3. Zmieniona zo-

staje też jego trasa. Aby uniknąć

przestojów w godzinach

szczytu na ulicach Sienkiewicza

i Wojska Polskiego, autobus nie

będzie wyjeżdżał na ul. Sienkie-

wicza, tylko pojedzie ul. Dwor-

cową w kierunku ul. Nadarzyń-

skiej, dalej ul. Nadarzyńską do

ul. Sierakowskiego, ul. Warszaw-

ską, i dalej ulicami Puławską,

Kusocińskiego, Wojska Pol-

skiego, Okulickiego, Jarząbka,

Żytnią, Nadarzyńską – i Dwor-

cową wróci do PKP Piaseczno.

Pasażerowie uzyskają dostęp do

centrum Piaseczna (przystanek

Urząd Miasta 02), a przesiadka

do autobusów 709 będzie moż-

liwa na przystanku Kusociń-

skiego 02 i ewentualnie w ob-

szarze ul. Puławskiej.

Z jednej strony wydłużamy

nieco przejazd w stosunku do

obecnej trasy, jednak omijamy

ulice Sienkiewicza i Wojska Pol-

skiego oraz zyskujemy połącze-

nie ze wschodnią częścią cen-

trum miasta.

W związku z wprowadze-

niem z dniem 15.12.2019 nowego

rozkładu jazdy pociągów Kolei

Mazowieckich, zmienione zostają

rozkłady jazdy autobusów P-1 

i P-3. Rozkład jazdy autobusów

jest lepiej dopasowany zarówno

do odjazdów, jak i do przyjazdów

pociągów. Nowy rozkład bierze

też pod uwagę dłuższe czasy prze-

jazdów w porannym i popołu-

dniowym szczycie komunikacyj-

nym. Oznacza to mniejszą

częstotliwość kursowania auto-

busów, ale pozwoli na utrzyma-

nie punktualności.

Na przystankach autobuso-

wych pojawią się informacje 

o odjazdach autobusów i dodat-

kowo o godzinach przyjazdu do

PKP Piaseczno. Ponieważ do

centrum Piaseczna oraz do PKP

można dojechać zarówno linią

P-1, jak i linią P-3, informacja na

przystanku będzie uwzględniać

odjazdy z przystanku po drugiej

stronie ulicy.

Powyższe zmiany zostały

wprowadzone dnia 11.01.2020.

ZTM Warszawa wkrótce

zmodyfikuje też trasy i rozkłady

jazdy na liniach L-13 i L-24. Po

zakończeniu budowy rond w Ja-

zgarzewie i Gołkowie autobusy

linii L-13 powrócą na swoją starą

trasę – ul. Główną w Jazgarze-

wie i dalej ul. Pułku IV Ułanów 

i ul. Pod Bateriami do Piaseczna.

Linia L-24 w kierunku PKP Pia-

seczno pojedzie z ul. Chylicz-

kowskiej w ul. Puławską i dalej

ulicami Kościuszki, Gerbera,

Sienkiewicza i Dworcową do

dworca PKP. Z dworca PKP L-24

pojedzie ulicami Sienkiewicza,

Kościuszki, Kilińskiego, Siera-

kowskiego i dalej ul. Chylicz-

kowską, zgodnie z obecną trasą.

Robert Widz

II zastępca burmistrza

Po trzech miesiącach funkcjonowania linii P na terenie Piaseczna wprowadzamy

zmiany na linii P-1.

Zarówno miniony jak mi

obecny rok budżetowy są rekor-

dowe jeśli chodzi o zaangażowa-

nie samorządu w realizację za-

dań mających na celu poprawę

układu komunikacyjnego oraz

jakości dróg i chodników.

Remonty
W poprzednim roku udało

się zrealizować 29 zadań re-

montowych. Złożyły się na to: 

- Remonty nawierzchni ulic:

Piaseczno - ul. Pułaskiego, ul.

Beniowskiego, ul. Kurcewi-

czówny od ul. Kordeckiego do

Al. Lipowej, ul. Zachodnia, ul.

Grabowa , ul. Modrzejewskiej,

ul. Broniewskiego, ul. Wyczół-

kowskiego, ul. Sikorskiego, ul.

Dunikowskiego, ul. Jodłowa, ul.

Jałowcowa, ul. Spokojna, ul. Ci-

cha, ul. Jasna, ul. Leśna, Zalesie

Górne- ul. Żytnia, ul. Złocistych

Łanów oraz ul. Sarenki, ul.

Brzózek w Orzeszynie, ul. Do-

bra w Runowie, ul. Pod Dębami

w Kamionce, ul. Traugutta 

w Złotokłosie oraz ul. Sło-

neczny Sad w Jóżefosławiu,

- Remont chodnika przy Al.

Brzóz w Piasecznie,

-  Wykonanie trzech ciągów

pieszo-rowerowych: ul. Gwal-

berta do ul. Balladyny, ul.

Gwalberta od ul. Balladyny do

ul. Północnej oraz Al. Kaszta-

nów od drogi wojewódzkiej nr

722 do Al. Brzóz w Piasecznie, 

- Nowe tymczasowe miejsca

postojowe: na działce nr ew. 1/6

obr.37 od ul. Chełmońskiego 

w Piasecznie oraz parking wo-

kół dworca PKP w Piasecznie,

- Odwodnienie: ul. Spokojna, ul.

Cicha, ul. Leśna w Piasecznie,

ul. Mineralna w Głoskowie, ul.

Świerkowa na odc. od 3 Maja -

ul. Leszczynowa w Złotokłosie,

ul. Mokra na odc. Społeczna –

Kwitnąca w Henrykowie Uro-

cze a także wykonano kanał

odwodnienia odc. Moniuszki –

Wschodnia w Chyliczkach.

Zakończone zadania in-
westycyjne

W ramach zadań inwesty-

cyjnych zrealizowano:

- Budowa: ul. Cyraneczki odc.

od ul. Ogrodowej do granicy 

z gminą Lesznowola, ul. Space-

rowa i droga 3 KDD w Józefo-

sławiu, ul. Geodetów na odc. ul.

Tenisowa (bez skrzyżowania) -

ul. Julianowska (wraz ze skrzy-

żowaniem) w Józefosławiu,

Piasecznie i Julianowie, ul.

Główna od ul. Bobrowieckiej do

ul. Mazowieckiej w Piasecznie

oraz ul. Olchowa na odc. od ul.

Ogrodowej do ul. Wilanowskiej

oraz  ul. Ogrodowa od ul. Cyra-

neczki do ul. Olchowej w Józe-

fosławiu,

- Budowa oświetlenia: ul. Go-

ściniec Warecki na odc. od ul.

Zaczarowanej do ul. Leśnej 

w Zalesiu Górnym, ul. Ogro-

dowa od parku do ul. Cyra-

neczki w Józefosławiu, ul. 

Z. Pawlaka, ul. Cietrzewia i ul.

Boczna w Pęcherach, ul. Królo-

wej Bony w Łbiskach, ul. Su-

makowa w Wólce Prackiej, ul.

Mazowiecka od ul. Żwirowej

do ul. Leśnej w Bobrowcu,

skrzyżowanie ul. Ogrodowej 

z ul. Poprzeczną w Chylicz-

kach, doświetlenie przejść dla

pieszych na ul. Gołkowskiej 

w Gołkowie Wieś oraz budowa

stacji ładowania pojazdów 

w Piasecznie. 

Pomoc dla powiatu i wo-
jewództwa

Gminie zależy na sprawnym

przeprowadzaniu zadań należą-

cych do innych jednostek samo-

rządu, dlatego tradycyjnie co roku

piaseczyński samorząd przezna-

cza pulę środków na wsparcie po-

wiatu i województwa w tym za-

kresie. Dzięki temu w 2019 roku

zrealizowano: 

- Rozbudowa i przebudowa

drogi powiatowej: nr 2824W ul.

Pionierów w Zalesiu Górnym,

nr 2841W Piaseczno Bobrowiec,

nr 2826W Zalesie Górne Usta-

nów Uwieliny oraz ul. Asfalto-

wej w Bąkówce,

- Rozbudowa drogi powiatowej

nr 2814W Piaseczno Chylice

Chyliczki,

- Projekt drogi powiatowej nr

2850W od ul. Dworcowej w Pia-

secznie do torów kolejowych,

W ramach wsparcia dla wo-

jewództwa zrealizowano rów-

nież przebudowę oświetlenia

ulicznego drogi wojewódzkiej nr

721 na odc. od ul. Julianowskiej

do ul. Mleczarskiej w Piasecznie.

Zadania na ukończeniu:
Kilka dużych zadań realizo-

wanych w 2019 roku zostanie

ukończonych jeszcze w styczniu,

najdłużej, bo do kwietnia po-

trwają prace przy przebudowie

skrzyżowania ul. Jana Pawła II 

z ul. Dworcową. Poza tym na

ukończeniu są: budowa drogi

DP3/1 od projektowanego węzła

Antoninów do projektowanej

drogi ekspresowej od skrzyżowa-

nia ul. Rybnej z ul. Jemioły w Woli

Gołkowskiej, budowa drogi DP1

(przedłużenia ul. Radomskiej) od

skrzyżowania ulic: Radomskiej,

Złotych Piasków i Malinowej 

w Antoninowie (wraz ze skrzy-

żowaniem), budowa ul. Polnej 

w Chyliczkach, odc. ul. Urbani-

stów do ul. Moniuszki w Chylicz-

kach oraz fragment ul. Moniuszki 

w Chyliczkach od ul. Polnej do ul.

Wschodniej, budowa ul. Pry-

mulki w Józefosławiu, budowa

oświetlenia ul. Głównej w Ża-

bieńcu i ul. Kordeckiego w Pia-

secznie a także remont ul. Ogro-

dowej (od parku do ulicy

Cyraneczki) w Józefosławiu.

W 2019 roku gmina Piaseczno zrealizowała inwestycje i remonty dróg o wartości

ponad 82 mln zł.

Przebudowana ulica Geodetów wraz z rondem na Julia-
nowskiej                              Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Foto Łukasz Matyjasiak 
W grudniu na terenie Piaseczna stanęły trzy wieże dla
jerzyków. Powstały one w wyniku realizacji przez Wy-
dział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno jednego z projektów w Bu-
dżecie Obywatelskim, wybranego przez mieszkańców
Piaseczna.

Wieże postawiono po to, by chronić te sympatyczne ptaki,
które tracą miejsca lęgowe w trakcie remontów, przede
wszystkim termomodernizacji budynków. Mimo że jerzyki
chroni prawo, są zamurowywane w gniazdach, giną za-
mykane w stropodachach, gdzie licznie gniazdują. W Eu-
ropie spada liczebność ptaków związanych z budynkami,
właśnie takich jak jerzyki. W wielu miejscach są one na
skraju wyginięcia. Problem jest o tyle ważny, że ptaki te
pełnią istotną rolę ekologiczną: zjadają ogromne ilości
owadów. Pojedynczy jerzyk chwyta dziennie około 20 000
owadów latających!

Jednym ze sposobów ochrony ptaków związanych 
z budowlami ludzkimi jest tworzenie dla nich bezpiecznych
miejsc gniazdowania. Takimi miejscami są konstrukcje
przeznaczone tylko dla ptaków, zlokalizowane w pobliżu
człowieka, ale niepowodujące konfliktów. Można je stawiać
na terenach zielonych i zabudowanych. Trwałością znacz-
nie przewyższają budki lęgowe. Są dobrym sposobem na
ochronę jerzyków także dlatego, że zwracają uwagę ludzi
oraz mediów na ten gatunek. Wieże dają możliwość edu-
kowania społeczeństwa na temat biologii, ekologii i za-
grożeń, jakie czyhają na jerzyki w budynkach.

Wieże dla jerzyków powstały już w wielu miastach 
w Polsce, ale te zamontowane w Piasecznie są pierwszymi
tego typu konstrukcjami w naszym powiecie i wpisują się
w dotychczasowe działania realizowane przez gminę Pia-
seczno, która od wielu lat montuje budki lęgowe dla tych
ptaków na budynkach użyteczności publicznej.

Wieże dla jerzyków Podsumowanie zadań drogowych

Postój autobusu linii P-1 przy PKP w Piasecznie
Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
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„Poniatówka” atrakcją Parku Miejskiego

Pierwszym etapem działań

gminy, zmierzających do przy-

wrócenia dawnej świetności

historycznego obiektu, była

analiza stanu „Poniatówki”. 

W tym celu zlecono wiele ba-

dań i ekspertyz obiektu, będą-

cego w XVIII wieku domem

starosty piaseczyńskiego Fran-

ciszka Ryxa. Poza inwentary-

zacją budowlaną i eksperty-

zami technicznymi przepro-

wadzono także badania histo-

ryczne i architektoniczne, co

pozwoliło ustalić historię bu-

dynku.

Na podstawie zgromadzo-

nej dokumentacji gmina Pia-

seczno w listopadzie 2019 roku

wyłoniła wykonawcę doku-

mentacji projektowo-kosztory-

sowej modernizacji i rewitaliza-

cji zabytkowego budynku

„Poniatówki”, wraz ze zmianą

sposobu jego użytkowania 

z przeznaczeniem na potrzeby

muzealno-biblioteczno-kultu-

rowo-usługowe. Rolą wyko-

nawcy będzie również uzyska-

nie prawomocnej decyzji po-

zwolenia na budowę, a także

pełnienie nadzoru autorskiego.

W ramach opracowania, ja-

kie przygotuje wykonawca,

przewidziano: projekt budow-

lany wraz ze wszystkimi wy-

maganymi przepisami prawa

uzgodnieniami, projekt wyko-

nawczy wielobranżowy, projekt

aranżacji wnętrz, a także pro-

jekt zagospodarowania najbliż-

szego otoczenia budynku. Roz-

wiązania zastosowane w przy-

gotowywanej przez wyko-

nawcę dokumentacji będą na

bieżąco konsultowane i opinio-

wane przez Wojewódzkiego

Mazowieckiego Konserwatora

Zabytków.

Wykonawca, firma LS Pro-

jekt Pracownia Architekto-

niczna Sp. z o.o. sp. k. z Wrocła-

wia, opracuje dokumentację w

ramach zadania inwestycyj-

nego „Modernizacja zabytko-

wego budynku „Poniatówki”

w Parku Miejskim – projekt i re-

alizacja” za kwotę 409 590 zł

brutto.

Podpisanie umowy z wy-

konawcą nastąpiło w grudniu

2019 roku. Gmina powinna

otrzymać projekt wykonaw-

czy w ciągu 14 miesięcy od

dnia podpisania umowy. Roz-

poczęcie robót planuje się na

rok 2022, po zapewnieniu

środków w budżecie gminy

Piaseczno i uzyskaniu ewen-

tualnych dotacji ze środków

zewnętrznych.

Budynek „Poniatówki” po-

łożony przy ul. Chyliczkow-

skiej wpisany jest do gminnej

ewidencji zabytków i rejestru

zabytków nieruchomych wo-

jewództwa mazowieckiego.

Gmina Piaseczno dzierżawi

obiekt od grudnia 2015 roku na

mocy umowy zawartej z po-

wiatem piaseczyńskim.

*

Wyłoniony został wykonawca dokumen-

tacji projektowo-kosztorysowej moderni-

zacji i rewitalizacji zabytkowego budynku

„Poniatówki” w Parku Miejskim.

Od stycznia br. obowiązuje

nowy regulamin określający za-

sady wydawania i użytkowania

Piaseczyńskiej Karty Miesz-

kańca.

Najważniejszą zmianą jest

wycofanie z obiegu pierwszego

wzoru karty (z wizerunkiem

piaseczyńskiej fontanny na re-

wersie), który nie był oficjalnym

nośnikiem wprowadzonego we

wrześniu 2018 roku Biletu Me-

tropolitalnego. Wszystkie obec-

nie funkcjonujące wzory kart

muszą mieć napis „Bilet Metro-

politalny” bez względu na kolor

karty. Jeśli tak jest, to karty są

ważne (standardowo karta jest

ważna dwa lata od jej wydania).

Jeśli karta nie ma tego napisu,

to należy ją wymienić na nową.

Można to zrobić, przychodząc

do Referatu Innowacji Miejskich

Urzędu Miasta przy ul. Puław-

skiej 5. Karty wymieniane są od

ręki. Cała procedura trwa zale-

dwie kilka minut.

Sprawdzanie ważności
karty

Termin ważności karty

można sprawdzić na kilka spo-

sobów. Każdy posiadacz karty,

który wnioskował o kartę w spo-

sób elektroniczny, ma w syste-

mie indywidualne konto. Osoby,

które złożyły wniosek w sposób

tradycyjny, najpierw muszą za-

łożyć konto mieszkańca. (Naj-

pierw należy wybrać opcję za-

kładania konta). Dostęp do konta

możliwy jest poprzez stronę

www.karta.piaseczno.eu. Na-

leży w menu górnym wybrać

opcję „Złóż wniosek”. Z menu

bocznego wybieramy pozycję

„Logowanie”. Potem należy po-

dać adres e-mail podany we

wniosku o wydanie karty, 

a w polu „Hasło” podajemy nr 

PESEL posiadacza karty. Każdy

posiadacz karty ma indywidu-

alne konto. Po zalogowaniu ter-

min ważności jest widoczny na

ekranie. Dla Kart Dużej Rodziny

można zastosować tą samą

drogę sprawdzania.

Drugim sposobem spraw-

dzenia ważności karty i ulg do

niej przypisanych jest aplikacja

mobilna dostępna w sklepie Go-

oglePlay lub AppStore. Należy ją

ściągnąć i zainstalować na

swoim urządzeniu mobilnym.

Bezpośredni link do aplikacji 

w sklepie dostępny jest na stro-

nie www.karta.piaseczno.eu. W

telefonach z czytnikiem NFC

odczyt karty następuje po jej

przyłożeniu do tylnej ściany

urządzenia. Jeśli NFC jest niedo-

stępne, można użyć dostępnego

w aplikacji skanera kodów lub

wpisać nr karty ręcznie. Po klik-

nięciu „Sprawdź status karty”

wyświetlają się wszystkie infor-

macje na jej temat.

Kontrole ważności karty
w „Elkach”

Jak powszechnie wiadomo,

Piaseczyńska Karta Mieszkańca

upoważnia do darmowych

przejazdów na liniach L ( L-2, L-

5, L-12, L-13, L-24, L-25, L-32, L-

39). Darmowy przejazd przysłu-

guje na całej długości trasy

danej linii. Prawo skorzystania

z tej opcji przysługuje jednak

tylko na podstawie ważnej Pia-

seczyńskiej Karty Mieszkańca.

Kontrolerzy wyposażeni będą

w specjalne urządzenia mo-

bilne, które będą komunikować

się z bazą urzędu i sprawdzać

termin ważności karty. Jeśli

karta będzie nieważna, pasażer

zostanie obciążony karą za

przejazd bez ważnego biletu.

Kontrole ważności kart roz-

poczną się już od połowy stycz-

nia.

W regulaminie programu

wprowadzono stosowne

zmiany szczegółowo opisujące

kwestie kontroli ważności karty

oraz konsekwencje w przy-

padku posługiwania się nie-

ważną kartą.

Odpłatność za duplikaty
Od początku nowego roku

wprowadzono również odpłat-

ność za wydanie duplikatu Pia-

seczyńskiej Karty Mieszkańca,

jak również Piaseczyńskiej

Karty Dużej Rodziny. Obie karty

w tym względzie traktowane są

jednakowo. Wydanie ich dupli-

katu kosztuje 10 zł. Opłaty za

duplikat trzeba dokonać w kasie

urzędu. Opłata jest naliczana 

w przypadku gdy ktoś zgubi

ważną kartę. W przypadku wy-

miany karty z powodu utraty jej

ważności opłata nie będzie na-

liczana.

Nowy regulamin dostępny

jest na stronie internetowej

www.karta.piaseczno.eu.

Wraz z końcem 2019 roku w programie Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca nastąpiło

kilka istotnych zmian. Ważność utraciły najstarsze karty.

Zmiany w programie 

Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
Na początku roku OSP Jazgarzew odebrała nowy średni
samochód pożarniczy na platformie Scania, przed świę-
tami średni samochód pożarniczy Volvo zawitał 
z kolei w progi OSP Piaseczno.

– W 2019 roku rozpoczęliśmy realizację pięcioletniego pro-

gramu rozwoju i finansowania jednostek ochotniczych straży

pożarnych w gminie Piaseczno – mówi Hanna Kułakowska-

-Michalak, I zastępca burmistrza. – Do dziś przeznaczyliśmy

na zakup sprzętu i wyposażenia ponad 3 mln zł, z czego blisko

600 tys. zł wyniosły dotacje z Urzędu Marszałkowskiego oraz

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej. To były największe zakupy od kilku lat – dodaje pani

wiceburmistrz, której podlegają m.in. sprawy związane z bez-

pieczeństwem.

Najdroższym zakupem, bo wartym ok. 1,15 mln zł, był

średni wóz pożarniczy Scania dla OSP Jazgarzew. Kolejnym

dużym wydatkiem był zakup średniego samochodu pożarni-

czego Volvo dla OSP Piaseczno za ponad 800 tys. zł. Ponadto

zakupiony został używany samochód pożarniczy z mecha-

niczną drabiną dla OSP Złotokłos za ponad 535 tys. zł.

– To tyle, jeśli chodzi o naszą modernizowaną flotę. Jednak

nie był to koniec zakupów. Wyposażyliśmy m.in. OSP Pia-

seczno w kamery termowizyjne, OSP Jazgarzew pozyskał spe-

cjalistycznego drona oraz wentylator oddymiający, wyremon-

towaliśmy też garaż OSP Złotokłos oraz przeznaczyliśmy

ponad pół miliona złotych na bieżące zakupy sprzętu ratow-

niczo-gaśniczego i wyposażenia, jak choćby 51 kompletów spe-

cjalnych ubrań – wylicza Tadeusz Tomczyk, kierownik Refe-

ratu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej.

Siedem jednostek OSP: Piaseczno, Chojnów, Jazgarzew,

Złotokłos, Bobrowiec, Bogatki i Grochowa, wspiera działania

Państwowej Straży Pożarnej, biorąc udział w interwencjach

na terenie naszej gminy. W 2019 roku wszystkie wymienione

jednostki wyjechały ze strażnic łącznie 847 razy, z czego naj-

więcej akcji, bo aż 317, zaliczyło OSP Piaseczno. Wszystkie OSP

na naszym terenie skupiają 339 członków, w tym 73 kobiety.

Strażacy ochotnicy podnoszą swoje kompetencje oraz umie-

jętności podczas weekendowych spotkań, a także szkoleń –

zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

– Dzięki tym działaniom wiemy, że nasi ochotnicy są wła-

ściwie wyposażeni i gotowi do niesienia pomocy naszym

mieszkańcom, za co oczywiście wielokrotnie i przy każdej oka-

zji im dziękujemy – podkreśla Hanna Kułakowska-Michalak.

Doposażanie Ochotni-
czych Straży Pożarnych

nowy wzór karty mieszkańca

Buspas na fragmen-
cie ul. Puławskiej

Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił plan
utworzenia pięciu nowych buspasów. Wśród nich znajduje
się półtorakilometrowy buspas na ul. Puławskiej. W 2020
roku zostanie on wytyczony na odcinku od Doliny Służe-
wieckiej do alei Wilanowskiej.

– Z jednej strony dla Piaseczna rozwiązanie takie ozna-

cza ograniczenie przepustowości Puławskiej na tym od-

cinku, z drugiej jednak strony umożliwi ono szybszy prze-

jazd autobusami komunikacji miejskiej – komentuje 

II zastępca burmistrza Robert Widz – Wprowadzenie bu-

spasa na całej ulicy Puławskiej jest oczywiście rozważane

wraz z uruchomieniem trasy S7 – dodaje wiceburmistrz.

Budynek „Poniatówki” w Parku Miejskim
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA



Gazeta Piaseczyńska
aktualności 15 stycznia 2020, nr 1 (234)8

Foto Magda Starowieyska
25 stycznia o godz. 18.00 odbędzie się wieczór pamięci
o żydowskich mieszkańcach Piaseczna – DERMONUNG.
ŻYDOWSKIE PIEŚNI SZTETLA.

Miejsce: Dom Kultury przy ul. Kościuszki 49 w Pia-
secznie. Bilet w przedsprzedaży kosztuje 20 złotych,
natomiast w dniu koncertu 30 złotych. Nie trać czasu 
i kup bilet na stronie internetowej: www.kulturalni.pl.

Podczas koncertu usłuszymy znane szlagiery muzyki
żydowskiej, pieśń cadyka, chasydzkie niguny, kołysanki 
i jidiszowe ballady. Na scenie wystąpią dla nas: Olga Avigail
Mieleszczuk – śpiew, Małgorzata Szarlik – skrzypce, Robert
Lipka – akordeon.

Olga Avigail Mieleszczuk – wokalistka, badaczka tradycji
muzyki polsko-żydowskiej, uznana międzynarodowo za
jedną z czołowych artystek związanych z odrodzeniem
muzyki Jidysz w Polsce. Pasjonatka okresu międzywojen-
nego, śpiewa w Jidysz, po polsku i hebrajsku. Urodzona 
w Warszawie, obecnie mieszka w Jerozolimie. Wydała trzy
płyty z wiodącymi muzykami z Polski, Izraela i Stanów
Zjednoczonych. Występuje na prestiżowych scenach i fe-
stiwalach w Europie, Izraelu oraz Ameryce Północnej, min.
Kennedy Center Waszyngton, Eden Tamir Jerozolima, Sy-
nagoga Hiszpańska w czeskiej Pradze.

Dermonung. Żydowskie Pieśni Sztetla

„Wymiana Ciepła” 
w Piasecznie

Foto archiwum MGOPS Piaseczno
W Piasecznie powstał pierwszy punkt „Wymiana Ciepła”.
W specjalnie przygotowanym na ten cel miejscu zostały
udostępnione wieszaki na zimową odzież.

Zasady akcji „Wymiana Ciepła” są proste. Można przyjść
i powiesić coś na wieszaku, jak również wziąć z tego wie-
szaka coś dla siebie. Punkt „Wymiana Ciepła” znajduje się
przy Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Kościuszki 5),
przy wejściu do dawnej siedziby straży miejskiej. Drugi
punkt stanie obok budynku przy ul. Świętojańskiej 5A, 
w którym znajduje się m.in. MGOPS.

Pomysłodawcą jest radna Ewelina Wójcik. Na prośbę
wiceburmistrz Hanny Kułakowskiej-Michalak wykonaniem
zajął się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Piasecznie.

Gimnastyka dla seniorów

„Gimnastyka dla Seniora” to

projekt zainicjowany w 2018

roku przez gminę Piaseczno

przy współpracy z Piaseczyńską

Radą Seniorów. – Co roku dosko-

nalimy nasz projekt. Tym razem

mamy o cztery grupy więcej, a

to około 80 miejsc więcej niż w

roku poprzednim. 

W ciągu dwóch lat rozszerzyli-

śmy gimnastykę dla seniorów 

o ponad 140 miejsc – tłumaczy

Krzysztof Kasprzycki, opiekun

seniorów.

Poszerzyła się też kadra wy-

kwalifikowanych instruktorek.

– Do Gabrieli Helak i Moniki Pie-

karniak dołączyła Halina Wierz-

bicka – mówi dyrektor GOSiR-u

Marek Frącz. – W tym roku bez-

płatnymi zajęciami została rów-

nież objęta grupa działającą

przy UTW. Ponadto na prośbę

seniorów zajęcia ruszają o po-

nad trzy tygodnie wcześniej –

dodaje dyrektor GOSiR-u.

Ćwiczenia z wykorzysta-

niem sprzętu sportowego będą

trwać 60 minut, a towarzyszyć

im będzie podkład muzyczny.

Tego typu gimnastyka podnosi

wydolność poszczególnych

układów (oddechowego, mię-

śniowego), poprawia gibkość,

równowagę i koordynację.

– Naszym celem jest umoż-

liwienie zorganizowanej formy

aktywności fizycznej jak naj-

większej grupie piaseczyńskich

seniorów – mówi wicebur-

mistrz Hanna Kułakowska-Mi-

chalak.

Zajęcia będą się odbywać do

końca czerwca w hali SP przy

ul. Sikorskiego oraz w sali Sta-

dionu Miejskiego przy ul. 1 Maja

16. Organizatorem zajęć jest

Gminny Ośrodek Sportu i Re-

kreacji w Piasecznie.

Informacje i zapisy na I se-

mestr (od stycznia do czerwca)

– tel. 517 014 480. Zajęcia odby-

wają się we wtorki : 9.00, 10.00,

11.00, 16.00, w środy: 8.30, 

w czwartki: 10.30, 14.00, 16.00

i w piątki: 9.30.

Ruszyła rekrutacja na niezwykle popularne w gminie Piaseczno

zajęcia „Gimnastyka dla Seniora. Edycja 2020 – I semestr”. Około

dwustu seniorów będzie ćwiczyć w dziewięciu grupach. Pierwsze

nieodpłatne zajęcia gimnastyczne odbędą się już 20 stycznia.

O tym, że pijany kierowca jest

śmiertelnym zagrożeniem nie

tylko dla siebie, ale też dla osób

postronnych, nikogo chyba

przekonywać nie trzeba. Jed-

nak równie poważnym proble-

mem jest siadanie za kółkiem

osób, które uważają, że już wy-

trzeźwiały, a w rzeczywistości

stężenie alkoholu w ich krwi

jest wciąż wysokie. W konse-

kwencji ich reakcje są znacznie

opóźnione, co w warunkach

drogowych może pociągać za

sobą nieprawidłową ocenę sy-

tuacji, późniejsze hamowanie,

a w efekcie – spowodowanie

wypadku czy kolizji.

– Pamiętajmy, że życie ludz-

kie to najwyższa wartość i nie

warto ryzykować zdrowia, za-

równo swojego, jak i innych, zbyt

pochopnie wsiadając za kółko –

mówi Hanna Kułakowska-Mi-

chalak, I zastępca burmistrza.

– Przyłączyliśmy się do

ogólnopolskiej akcji edukacyjnej

i zachęcamy wszystkich, aby

byli jej ambasadorami i reago-

wali w sytuacji, gdy widzą

osobę pod wpływem alkoholu,

która zamierza prowadzić sa-

mochód czy choćby rower – do-

daje pani wiceburmistrz.

Piaseczyńska Straż Miejska

w najbliższych dniach będzie

rozprowadzać ulotki informa-

cyjne. Więcej informacji o akcji

Krakowskiej Akademii Profilak-

tyki, do której przyłączają się sa-

morządy, można przeczytać na

stronie www.przeciwpijanym-

kierowcom.pl.

Podejmuj dojrzałe decyzje.

Nigdy nie prowadź po alko-

holu!

Okres karnawału to dobry moment na rozpoczęcie kolejnej akcji edukacyjnej zwięk-

szającej świadomość społeczeństwa, jak wielkim zagrożeniem dla bezpieczeństwa

jest jazda samochodem pod wpływem alkoholu.

Trwa akcja ulotkowa Straży Miejskiej
Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA

„Przeciw pijanym kierowcom”

5,9 mln zł dla gminy Piaseczno 

na inwestycję drogową

18 grudnia 2020 roku została

podpisana umowa z wojewodą

mazowieckim Konstantym Ra-

dziwiłłem o dofinansowanie tej

inwestycji.

Nowa jakość ulicy Głów-
nej

Złożony w kwietniu ubie-

głego roku wniosek o dofinanso-

wanie uzyskał pozytywną ocenę

formalną i merytoryczną, został

rekomendowany do dofinanso-

wania i zaakceptowany przez mi-

nistra infrastruktury. Uzyskane

dofinansowanie dotyczy zreali-

zowanej inwestycji w Bobrowcu.

W ramach zadania rozbudowana

została ulica Główna w Bobrowcu

na długości 1 649,00 m.b. Wybu-

dowano chodniki i ścieżki rowe-

rowe, odwodnienie, skrzyżowa-

nia oraz oświetlenie. Wprowa-

dzono elementy organizacji ru-

chu. Realizacja inwestycji przy-

czyniła się do poprawy stanu

bezpieczeństwa ruchu drogo-

wego i zapewniła spójność sieci

dróg publicznych.

Ważna arteria
Ulica Główna w Bobrowcu

jest drogą publiczną stanowiącą

ważne połączenie w układzie

komunikacyjnym w miejsco-

wości Bobrowiec oraz w po-

łudniowo-zachodniej części

gminy Piaseczno. Ulica na od-

cinku objętym inwestycją krzy-

żuje się z drogami powiato-

wymi – ulicami Bobrowiecką 

i Mazowiecką. Przy planowaniu

rozbudowy ulicy brano pod

uwagę w szczególności jej cha-

rakter, fakt, że stanowi ciąg ko-

munikacyjny scalający dwie

drogi powiatowe oraz duży

wzrost natężenia ruchu pojaz-

dów na niej, który związany jest

z licznymi powiązaniami tej

ulicy z innymi drogami gmin-

nymi, tj. ulicami poprzecznymi

dochodzącymi do ulicy Głównej.

Środki zewnętrzne
Dofinansowanie uzyskano

z Funduszu Dróg Samorządo-

wych – państwowego funduszu

celowego, którego zasady dzia-

łania określa ustawa z dnia 23

października 2018 roku o Fun-

duszu Dróg Samorządowych.

Jego celem jest zapewnienie sta-

bilnego wsparcia dróg woje-

wódzkich, powiatowych i gmin-

nych. Samorządy w ramach

programu mogą wnioskować 

o dofinansowanie w wysokości

do 80% przewidywanych kosz-

tów kwalifikowanych realizacji

zadania. Ostateczną wysokość

dofinansowania ustala woje-

woda przy pomocy komisji po-

wołanej do oceny wniosków 

o dofinansowanie, biorąc pod

uwagę dochody samorządu.

Gmina Piaseczno pozyskała dofinansowa-

nie z rządowego Funduszu Dróg Samorzą-

dowych na inwestycję drogową

„Rozbudowa ulicy Głównej w Bobrowcu

na odcinku od ulicy Bobrowieckiej do ulicy

Mazowieckiej” w kwocie 5 973 099,00 zł.

Ulica Główna w Bobrowcu była jedną z największych inwestycji
drogowych w 2019 r.              Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Duchy Goi - Sztuka Mówi
W środę, 29 stycznia o godz. 19.00 zapraszamy na spo-
tkanie z cyklu SZTUKA MÓWI. CYKL FILMÓW O SZTUCE,
podczas którego będzie można obejrzeć film pt.: Duchy
Goi z 2007 roku, reż. Milos Forman.

Moderatorem spotkania jest Hubert Gieleciński.
Spotkanie odbędzie się w Domu Kultury przy ul. Ko-
ściuszki 49 w Piasecznie. Wstęp wolny. Przyjdź i po-
znaj historię genialnego malarza, który zostaje uwikłany 
w sprawę hiszpańskiej Inkwizycji.
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