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Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 26 sierpnia

2020 r. o godzinie 9.30 on-

line i w sali konferencyjnej

Urzędu Miasta i Gminy,

Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

www.piaseczno.eu

Urząd nieczynny (14.08.)

Informacja 
urzędowa:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej                          str. 2

Inwestycje w oświatę

Trwa budowa hali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Złotokłosie, rozbudowa
dwukondygnacyjnego budynku szkoły
wraz z przedszkolem w Głoskowie oraz
zakończyła się rozbudowa Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Piasecznie. str. 5

Do końca lipca trwa weryfikacja projek-
tów zgłoszonych do Budżetu Obywatel-
skiego na 2021 rok. Głosowanie mieszkań-
ców Piaseczna odbędzie się 21-30 wrze-
śnia 2020 roku.                                          str. 2

Park Redutowa - konsultacje

Na terenie zielonym u zbiegu ulic Ja-
remy, Okrężnej i Redutowej w Pia-
secznie gmina wykonała inwentary-
zację zieleni i analizę występujących
gatunków.                                            str. 3

Informujemy, że 14 sierpnia br.
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
będzie nieczynny. Dyżur Straży
Miejskiej będzie w godz. 6.00-
-22.00 w budynku urzędu przy
ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Weryfikacja wniosków

Zapraszamy na koncert Fisz
Emade Tworzywo, który od-
będzie się 29 sierpnia o g. 19.30
na terenie kolejki wąskotoro-
wej w Piasecznie. Bilety 20 zł,
dostępne online.             *str. 8

Fisz na kolejce

Powstanie Warszawskie

1 sierpnia odbędą się obchody 76. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.      str. 6

Od października zmiana ceny za odbiór

odpadów na terenie gminy Piaseczno

Gmina Piaseczno dokonała otwarcia

ofert w przetargu na zagospodaro-

wanie odpadów. Wynika z nich, że

średnie ceny są porównywalne 

z tymi, jakie osiągane były w innych

gminach, gdzie wcześniej organizo-

wane były przetargi. Obowiązująca

do tej pory w Piasecznie stawka,

wynosząca 27 zł od osoby, już od

kilku miesięcy należała do najniż-

szych w całym powiecie. Niestety

obecna sytuacja na rynku odpadów

jest taka, że podwyżki w naszej gmi-

nie nie da się uniknąć. Na podstawie

ofert złożonych w przetargu osza-

cowano stawki za odbiór odpadów,

które będą obowiązywały miesz-

kańców od 1 października 2020 roku.

Dlaczego ceny idą w górę?
Koszty, jakie trzeba ponieść za

każdą tonę odpadów zawiezioną do

instalacji regionalnej, w ciągu kilku

ostatnich lat znacznie wzrosły.

– Szacowane koszty zagospoda-

rowania frakcji odpadów w naszej

gminie to ponad 28 mln zł. Ustawa

nie pozwala obecnie na przeprowa-

dzanie przetargów z ceną ryczał-

tową, co dla samorządu było ko-

rzystne. Kiedyś firma pobierała

opłatę ryczałtowo i niezależnie od

ilości odpadów opłata miesięczna

była stała. Teraz płacimy za zagospo-

darowanie tony odpadów – tłuma-

czyła podczas sesji Rady Miejskiej

Barbara Wysocka, naczelnik Wy-

działu Gospodarki Odpadami.

Mieszkańcy gminy Piaseczno 

odczuli pierwszą podwyżkę już 

w kwietniu 2019 roku. Ponieważ

gmina Piaseczno nie posiada włas-

nej instalacji do utylizacji odpadów,

w tym roku podjęto decyzję 

o podzieleniu przetargu na poszcze-

gólne frakcje. Oznacza to, że różne

frakcje odpadów trafią do różnych

instalacji, których oferty na daną

frakcję były najkorzystniejsze.

– Niestety jako samorząd nie

mamy wpływu na składowe kosz-

tów, czyli m.in. wpływu na ceny, ja-

kie obowiązują na instalacjach prze-

twarzających odpady – mówi bur-

mistrz Daniel Putkiewicz.

W przetargu wystartowało kilka

firm, a wykonawcy na każdą frakcję

zaproponowali swoją stawkę. Nie-

stety w gminie Piaseczno najwięcej

mamy tzw. odpadów zmieszanych,

a te są najdroższe. Ponad 22 tys. ton

odpadów zmieszanych generuje

koszt około 20 mln zł rocznie.

Inne frakcje, choć tańsze, i tak

powodują wzrost dotychczasowej

stawki. Utylizacja i zagospodarowa-

nie śmieci stanowią 70% kosztów

całego systemu gospodarki odpa-

dami.

Gmina próbuje obniżyć koszty

samego odbioru i transportu śmieci,

jednak ta składowa systemu sta-

nowi jedynie 24% całego kosztu jego

funkcjonowania, przyjętego do wy-

liczenia stawki za odpady.

– Liczymy na to, że spółka

gminna PUK zaproponuje korzystną

kwotę na odbiór i transport odpa-

dów i że podejmiemy współpracę 

w trybie in-house. Tym samym sta-

nie się ona narzędziem do obniżenia

kosztów wywozu – tłumaczy bur-

mistrz.

Nowe stawki
Ustalając stawkę, jaką od 1 paź-

dziernika płacić będą mieszkańcy,

wzięto pod uwagę liczbę mieszkań-

ców gminy w systemie odbioru od-

padów (88,5 tys.), ilość odpadów, ja-

kie będą od nich odbierane oraz

koszty funkcjonowania systemu.

Stawka opłaty przy kosztach

systemu (40,8 mln zł) oraz liczby

ludności gminy (88 520 osób) wy-

nosi 38,47 zł, przy czym zgodnie 

z przepisami stawka od mieszkańca

nie może być wyższa niż 2% prze-

ciętnego miesięcznego dochodu roz-

porządzalnego na 1 osobę ogółem.

cały artykuł na stronie 4

Zgodnie z uchwałą podjętą 15 lipca 2020 roku przez Radę Miejską w Piasecznie, od 1 paź-

dziernika zmianie ulegnie stawka za odbiór odpadów od osób fizycznych na terenie gminy

Piaseczno. Przez kolejny rok będzie obowiązywała stawka 36,38 zł od każdego mieszkańca

za odbiór odpadów posegregowanych.

W drugiej turze wyborów prezydenc-

kich zagłosowało w naszej gminie 

47 308 osób. Najwyższa frekwen-

cja, 87,41%, została odnotowana 

w Obwodowej Komisji Wyborczej

nr 27 w Szkole Podstawowej w Józe-

fosławiu, przy ul. Kameralnej 11.

W profrekwencyjnej akcji „Głosu-

jesz? Zyskujesz!”, zorganizowanej

przez Stowarzyszenie „Metropolia

Warszawa”, którego aktywnym człon-

kiem jest m.in. gmina Piaseczno, zwy-

ciężyła gmina Michałowice, w której

średnia frekwencja w obu turach wy-

borów prezydenckich wyniosła aż

82,45%. W tym zestawieniu, wśród

trzydziestu dwóch gmin będących

członkami Stowarzyszenia, dzięki rów-

nież imponującej frekwencji, nasza

gmina zajęła ósme miejsce.

64,37% głosów otrzymał w na-

szej gminie Rafał Trzaskowski, 

natomist drugie miejsce, z wyni-

kiem 35,63%, zajął Andrzej Duda.

W głosowaniu ogólnopolskim

wyniki wyglądają inaczej: najwięcej

głosów otrzymał Andrzej Duda –

51,03%, natomiast Rafał Trzaskow-

ski – 48,97%.

Szczegółowe informacje na te-

mat frekwencji i wyników, w roz-

biciu na poszczególne wojewódz-

twa, powiaty, gminy i obwodowe

komisje wyborcze, dostępne są na

stronie internetowej wybory.gov.pl.

*

Tak głosowało Piaseczno
Gratulujemy mieszkańcom gminy Piaseczno obywatelskiej postawy. Do urn wyborczych

udało się 78,63% uprawnionych wyborców z naszego terenu.



Gazeta Piaseczyńska
aktualności 29 lipca 2020, nr 4 (234)2

Modernizacja Domu „Zośki”

Umowa obejmuje opracowanie

wielobranżowego projektu bu-

dowlanego zawierającego roboty

rozbiórkowe i roboty budowlane

wraz z zagospodarowaniem te-

renu i uzyskaniem w imieniu Za-

mawiającego prawomocnej, za-

miennej decyzji pozwolenia na

budowę, uwzględniającej zmianę

sposobu użytkowania. Projekt

będzie na bieżąco uzgadniany 

z Mazowieckim Wojewódzkim

Konserwatorem Zabytków. Za

niemal 200 tys. złotych prace 

wykona firma EMGIEprojekt 

Sp. z o.o. z Kielc. Jednym z wa-

runków przy wyborze projek-

tanta było doświadczenie w za-

bytkowym budownictwie drew-

nianym.

– Dom „Zośki” jest niezwy-

kle cennym obiektem nie tylko

ze względu na swój zabytkowy

charakter, ale przede wszystkim

ze względów sentymental-

nych. Wiąże się z nim historia

rodziny Zawadzkich oraz kulto-

wej postaci pokolenia Kolum-

bów, Tadeusza Zawadzkiego

„Zośki” – mówi burmistrz Daniel

Putkiewicz. – Nie mogliśmy do-

puścić, aby nieruchomość, bę-

dąca elementem naszej tradycji

i tożsamości, popadła w ruinę,

dlatego gmina najpierw wyku-

piła ten obiekt, dokonała inwen-

taryzacji i zabezpieczeń, a teraz

planuje przywrócić mu dawną

świetność i wykorzystać na cele

publiczne – dodaje burmistrz.

Rozstrzygnięte zostało też

zapytanie na wykonanie de-

montażu pakuł i przeprowadze-

nie fumigacji w tym zabytko-

wym budynku, zlokalizowanym

przy ul. Królowej Jadwigi 11. Fu-

migacja ma za zadanie skutecz-

nie zwalczyć szkodniki drewna

niszczące Dom „Zośki”. Zostanie

ona wykonana w pierwszym ty-

godniu sierpnia. Koszt tej opera-

cji to 34,4 tys. zł.

Trwa fumigacja zabytkowego obiektu 
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Gmina Piaseczno podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-

-kosztorysowej na modernizację zabytkowego budynku w Zalesiu Dolnym.
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Inwestycja w panele słoneczne

Gmina kieruje się ekologicz-

nym podejściem w wielu ob-

szarach, dba też o szersze wy-

korzystanie odnawialnych źró-

deł energii tam, gdzie jest to

możliwe i opłacalne.

W przypadku dużego kom-

pleksu, jakim jest budynek

Centrum Edukacyjno-Multi-

medialnego, działającego rów-

nież w weekendy, zużycie

prądu jest spore – około 300

tys. kWh rocznie. Dużo jest też

miejsca na dachu, gdzie prze-

widziano miejsce pod taką in-

stalację. – Chcemy je wykorzy-

stać i dostawić kolejne sztuki

paneli, obok tych, które działają

w CEM od jego otwarcia. Spo-

dziewamy się, że ceny energii

dalej będą rosły, więc inwesty-

cja w odnawialne źródła ener-

gii, dzięki której możemy uzy-

skać około 60% oszczędności,

jest ekonomicznie uzasadniona

i zarazem proklimatyczna –

mówi burmistrz Piaseczna Da-

niel Putkiewicz.

Na dachu CEM jest około

1200 mkw. wolnej powierzchni,

na której możliwe jest zamon-

towanie około 550 sztuk paneli.

Po zamontowaniu dodatko-

wych paneli docelowo będzie

można wyprodukować rocznie

217 MWh energii elektrycznej 

i przyczynić się do zmniejsze-

nia emisji CO

2

o ponad 18 ton

w roku. Taka ilość wyproduko-

wanej energii pokryje w 60%

zapotrzebowanie na energię

elektryczną dla całego obiektu.

Dzięki temu nastąpi znaczne

zmniejszenie kosztów pono-

szonych na energię elektryczną

i uzyska się oszczędności po-

nad 180 tys. zł rocznie na ra-

chunkach za prąd.

Planowany koszt inwestycji

to około 1,5 mln zł, a zakładany

okres zwrotu kosztów to 8–9

lat. Efektem dodanym jest oczy-

wiście wkład w ochronę środo-

wiska.

Gmina planuje zwiększyć ilość paneli fotowoltaicznych na dachu Centrum Edukacyjno-

-Multimedialnego, uzyskując przy tym 60% oszczędności na energii elektrycznej.

Panele słoneczne na dachu budynku CEM w Piasecznie
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 28                     15 lipca 2020 r.

Radni przyjęli protokół z 27. sesji Rady Miejskiej. Sprawo-
zdanie z działalności między sesjami przedstawił wice-
przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rosa. Po wysłu-
chaniu wniosków i interpelacji skarbnik zapoznała radnych
z sytuacją finansową gminy.

Zmiany budżetowe
Radni wprowadzili następujące zmiany w budżecie:
– zdecydowano o udzieleniu pomocy finansowej dla wo-
jewództwa mazowieckiego z przeznaczeniem na dofi-
nansowanie i wykonanie zadania własnego województwa
pt. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy
drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej
w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Je-
ziornie”;
– zdecydowano o udzieleniu dotacji z budżetu gminy Pia-
seczno na rok 2020 dla OSP w Złotokłosie w wysokości 
50 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
zestawu ratownictwa technicznego oraz o udzieleniu do-
tacji dla OSP Grochowa w wysokości 1 700,00 zł z prze-
znaczeniem na dofinansowanie wymiany drzwi garażo-
wych w budynku OSP;
– wprowadzono zmianę w uchwale nr 513/XXIV/2020 Rady
Miejskiej dotyczącej pomocy rzeczowej dla powiatu pia-
seczyńskiego – zmiana polega na zwiększeniu środków
finansowych o kwotę 30 000,00 zł na przebudowę ulicy
Głównej w Żabieńcu;
– zmieniono załącznik „Wieloletnia Prognoza Finansowa”
i „Przedsięwzięcia WPF” do uchwały Rady Miejskiej w Pia-
secznie nr 429/XVIII/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Nieruchomości:
– radni wyrazili zgodę na odpłatne nabycie na rzecz gminy
Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości
nr 2/39 i 2/72 przy ul. Cyraneczki.

Zagospodarowanie przestrzenne:
– zdecydowano o odstąpieniu od sporządzenia MPZP części
wsi Siedliska oraz o odstąpieniu od sporządzanie zmiany
MPZP wsi Jastrzębie zatwierdzonego uchwałą nr 369/XV/2011
i części wsi Baszkówka w części dotyczącej etapu II.

Pozostałe:
– radni uznali skargę J.S. na pozbawienie prawa do świad-
czenia 500+ za niezasadną;
– zdecydowano o poszerzeniu grona uczniów uprawnio-
nych do otrzymania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy
Piaseczno za osiągnięcia naukowe;
– wprowadzono zmiany do uchwały w sprawie szczegóło-
wych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania;
– radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru metody usta-
lania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalania wysokości tej opłaty;
– ustalono regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta i gminy Piaseczno;
– ustalono szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
– ustalono górne stawki opłat ponoszonych przez właści-
cieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do pono-
szenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru i zagospo-
darowania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbior-
ników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
świadczone na terenie gminy Piaseczno;
– w uchwale nr 559/XXVI/2020 w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wprowadzono zmianę przesuwającą termin
wejścia w życie nowych wzorów z 1 września 2020 r. na 
1 października 2020 r.;
– zdecydowano o zwolnieniu przedsiębiorców prowadzą-
cych punkty sprzedaży na terenie gminy Piaseczno z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych przeznaczonych do spożycia w miejscach sprzedaży;
– uchwalono tekst jednolity Statusu Samodzielnego Ze-
społu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Pia-
secznie.

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

Weryfikacja projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego

Złożone projekty są weryfiko-

wane przez Zespół Konsultacyjny

ds. Budżetu Obywatelskiego,

który został powołany zarządze-

niem Burmistrza Miasta i Gminy

Piaseczno. W jego skład wchodzą

pracownicy wydziałów oraz ko-

mórek organizacyjnych Urzędu

Miasta i Gminy Piaseczno.

Wszystkie projekty weryfi-

kowane są pod kątem zgodności

formalnej oraz merytorycznej.

Weryfikacja merytoryczna pro-

jektu obejmuje ocenę pod wzglę-

dem możliwości jego realizacji na

wskazanym obszarze, rzetelno-

ści wyceny kosztów projektu,

możliwości realizacji projektu 

w jednym roku budżetowym czy

zgodności z przepisami prawa, 

w tym aktów prawa miejsco-

wego. Projekty zostaną zweryfi-

kowane do końca lipca. Listę pro-

jektów zakwalifikowanych do

głosowania poznamy do 14 wrze-

śnia. Projekty zweryfikowane

pomyślnie wezmą udział w gło-

sowaniu, w którym będą wal-

czyły o poparcie mieszkańców.

Głosowanie odbędzie się 

w dniach 21–30 września. Gło-

sować mogą mieszkańcy Pia-

seczna, którzy są w stanie po-

twierdzić swoje zamieszkanie

w granicach administracyjnych

miasta Piaseczno (w głosowa-

niu nie biorą udziału miesz-

kańcy pozostałych miejscowo-

ści). Na karcie do głosowania

wszystkie projekty („twarde” 

i „miękkie”) będą się znajdować

na jednej liście. Głosujący będzie

mógł wybrać wiele projektów,

jednak ich wartość nie może

przekroczyć 1 mln zł. Przekro-

czenie tej kwoty będzie skutko-

wać uznaniem głosów za nie-

ważne. Zachęcamy do głoso-

wania online za pomocą inter-

netowego systemu dostępnego

na stronie bo.piaseczno.eu. Gło-

sować będzie można również za

pomocą tradycyjnych kart pa-

pierowych dostępnych w wy-

znaczonych punktach (infor-

macja o lokalizacjach zostanie

udostępniona po wakacjach).

Do 14 października 2020 roku

poznamy listę projektów wybra-

nych w głosowaniu. Zwycięskie

zadania zostaną wpisane do pro-

jektu budżetu gminy i będą reali-

zowane w 2021 roku.

30 czerwca zakończono nabór projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 

na rok 2021. Wpłynęło 76 projektów, obecnie trwa ich weryfikacja merytoryczna.
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Foto Piotr Michalski

Wraz z rozpoczęciem wakacji zakończył się kolejny etap
rewaloryzacji Parku im. Książąt Mazowieckich w Pia-
secznie.

Długo wyczekiwane przez mieszkańców prace wokół
stawu w parku miejskim dobiegły końca. Teren został
oczyszczony, a w miejscach wydeptanych ścieżek pojawiły
się prawdziwe alejki spacerowe, przy których zamonto-
wano ławki oraz kosze na śmieci. To jednak nie koniec
zmian, jakie zaszły na tym obszarze. Na skarpach wokół
pogłębionego i oczyszczonego stawu wysiano trawę i po-
sadzono byliny. Na wyspie pojawiły się natomiast wierzby
płaczące.

Największym zainteresowaniem mieszkańców cieszą
się jednak nowo powstały drewniany pomost osadzony
naprzeciw wyspy oraz pływająca podświetlana fon-
tanna.

Również teren pomiędzy stawem a obwodnicą miasta
nabrał charakteru. Przebudowano odcinek Kanału Piase-
czyńskiego w kierunku obwodnicy, a cały teren został pod-
wyższony i wyrównany. W miejscu tym już niebawem bę-
dzie można podziwiać łąkę kwietną. Na obszarze około
hektara wysiano bowiem mieszankę traw i kwiatów, 
a także roślin miododajnych.

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Na terenie wokół stawu położono też instalację pod-
ziemną dla oświetlenia i monitoringu. Ostatnim etapem
prac będzie więc montaż latarni i kamer wokół stawu,
który powinien odbyć się do końca sierpnia br.

Cała rewaloryzacja parku miejskiego, która przebiega
w kilku etapach, opiera się na historycznych założeniach
układu parku i realizowana jest zgodnie z zaleceniami wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków. Niebawem wraz 
z modernizacją dworku „Poniatówka” uporządkowany 
i lekko przearanżowany zostanie też fragment parku wokół
tego zabytkowego obiektu.

Koszt zrealizowanego kolejnego etapu inwestycji to
1,8 mln zł.

Park miejski 
coraz piękniejszy

Uporządkowanie terenu pod

Park Redutowa – konsultacje

Na bazie tych materiałów zo-

stała opracowana koncepcja za-

gospodarowania terenu, mająca

na celu stworzenie w tym miej-

scu przestrzeni rekreacyjno-

-wypoczynkowej, skierowanej

zarówno do dzieci, jak i osób do-

rosłych oraz seniorów.

Podstawowym założeniem

przy projektowaniu parku było

zachowanie w jak największym

stopniu naturalnego środowi-

ska przyrodniczego, uwzględ-

niając przy tym bezpieczeń-

stwo użytkowników parku.

Drzewostan występujący obec-

nie na tym niezagospodarowa-

nym terenie znajduje się w nie

najlepszym stanie zdrowotnym

i zagraża bezpieczeństwu. Te-

ren ma bowiem charakter pod-

mokły, a drzewa obumierają 

z powodu nadmiaru wilgoci.

Sporo jest też roślinności rozła-

manej i powalonej przez ostat-

nie wichury. Ze względu na

stan zdrowotny roślinności, 

w szczególności drzew, w czę-

ści nie nadaje się ona do za-

adaptowania jako zieleń pu-

bliczna.

Znakowanie drzew do
wycinki

Obecnie zakończyła się ak-

cja oznakowania drzew przezna-

czonych do usunięcia. Drzewa

oznaczono kolorami w zależno-

ści od różnych powodów tej wy-

cinki. Kolorem niebieskim ozna-

kowana jest roślinność kolidu-

jąca z elementami zagospodaro-

wania układu przestrzennego,

która ma zostać usunięta ze

względów kompozycyjnych. Ko-

lor zielony wskazuje na względy

zdrowotne – pokazuje drzewa

chore, wypróchniałe, zaatako-

wane szkodnikami, chorobami

grzybowymi. Żółtym (seledyno-

wym) kolorem oznaczone są

drzewa wymagające usunięcia 

z powodów bezpieczeństwa. Są

to drzewa pochylone, obłamane,

o złej statyce korony, gatunki ro-

snące na podmokłym terenie 

i do tego nieprzystosowane (np.

brzoza), o niestabilnej, zreduko-

wanej bryle korzeniowej, a ta-

kich na tym terenie jest sporo.

Prace wycinkowe prowa-

dzone będą po okresie lęgowym

– po 15 października. W pierw-

szym etapie zostaną usunięte

niebezpieczne, chore i zagraża-

jące bezpieczeństwu drzewa, 

a teren zostanie uporządko-

wany w celu udostępnienia

mieszkańcom. Kolejnym eta-

pem będzie wycinka drzew

związana z kompozycją – zago-

spodarowaniem przestrzen-

nym terenu. Następnie gmina

przystąpi do realizacji koncepcji

zagospodarowania.

Konsultacje
Osoby zainteresowane pro-

jektowanym terenem zielo-

nym – parkiem mogą zapo-

znać się z zakresem i powo-

dami wycinki w terenie i wnieść

swoje uwagi. Można je prze-

syłać na adres mailowy Głów-

nej Specjalistki ds. Przestrzeni

Publicznej w Urzędzie Miasta

i Gminy Piaseczno Patrycji

Zych (e-mail: patrycja.zych-

@piaseczno.eu).

Skąd pomysł na park
Przypomnijmy, że na prośbę

mieszkańców, aby stworzyć 

tu miejsce przyjazne, zadbane 

i bezpieczne, Burmistrz Miasta 

i Gminy Piaseczno Daniel Put-

kiewicz w lipcu 2018 roku zor-

ganizował pierwsze konsultacje

społeczne z mieszkańcami Za-

lesia Dolnego, Zalesinka i Ka-

mionki w sprawie zagospodaro-

wania terenu zielonego po-

między ulicami Jaremy, Okrężną

i Redutową w Piasecznie. Po ze-

braniu pomysłów i potrzeb od-

nośnie do tego terenu gmina

wykonała inwentaryzację zie-

leni i analizę występujących ga-

tunków. Na bazie tych materia-

łów zostały opracowane trzy

koncepcje zagospodarowania te-

renu, spośród których została

wybrana jedna, mająca najwięk-

szą zgodność z oczekiwaniami

mieszkańców – i zarazem naj-

mniej kosztowa.

Z wybraną koncepcją zago-

spodarowania tego terenu,

można się zapoznać, pobierając

plik znajdujący się na stronie

www.piaseczno.eu. W przy-

padku uwag do tej koncepcji

można je jeszcze zgłaszać na ad-

res mailowy patrycja.zych@pia-

seczno.eu.

Na terenie zielonym u zbiegu ulic Jaremy, Okrężnej i Redutowej w Piasecznie

gmina wykonała inwentaryzację zieleni i analizę występujących gatunków.

„Kotyrki” - teren u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
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Gmina Piaseczno dokonała

otwarcia ofert w przetargu na

zagospodarowanie odpadów.

Wynika z nich, że średnie ceny

są porównywalne z tymi, jakie

osiągane były w innych gmi-

nach, gdzie wcześniej organizo-

wane były przetargi. Obowią-

zująca do tej pory w Piasecznie

stawka, wynosząca 27 zł od

osoby, już od kilku miesięcy na-

leżała do najniższych w całym

powiecie. Niestety obecna sytu-

acja na rynku odpadów jest

taka, że podwyżki w naszej

gminie nie da się uniknąć. Na

podstawie ofert złożonych 

w przetargu oszacowano stawki

za odbiór odpadów, które będą

obowiązywały mieszkańców od

1 października 2020 roku.

Dlaczego ceny 
idą w górę?

Koszty, jakie trzeba ponieść

za każdą tonę odpadów zawie-

zioną do instalacji regionalnej,

w ciągu kilku ostatnich lat

znacznie wzrosły.

– Szacowane koszty zago-

spodarowania frakcji odpadów

w naszej gminie to ponad 

28 mln zł. Ustawa nie pozwala

obecnie na przeprowadzanie

przetargów z ceną ryczałtową,

co dla samorządu było ko-

rzystne. Kiedyś firma pobierała

opłatę ryczałtowo i niezależnie

od ilości odpadów opłata mie-

sięczna była stała. Teraz płacimy

za zagospodarowanie tony od-

padów – tłumaczyła podczas se-

sji Rady Miejskiej Barbara Wy-

socka, naczelnik Wydziału Go-

spodarki Odpadami.

Mieszkańcy gminy Pia-

seczno odczuli pierwszą pod-

wyżkę już w kwietniu 2019

roku. Ponieważ gmina Pia-

seczno nie posiada własnej in-

stalacji do utylizacji odpadów,

w tym roku podjęto decyzję 

o podzieleniu przetargu na po-

szczególne frakcje. Oznacza to,

że różne frakcje odpadów trafią

do różnych instalacji, których

oferty na daną frakcję były naj-

korzystniejsze.

– Niestety jako samorząd nie

mamy wpływu na składowe kosz-

tów, czyli m.in. wpływu na ceny,

jakie obowiązują na instalacjach

przetwarzających odpady – mówi

burmistrz Daniel Putkiewicz.

W przetargu wystartowało

kilka firm, a wykonawcy na

każdą frakcję zaproponowali

swoją stawkę. Niestety w gmi-

nie Piaseczno najwięcej mamy

tzw. odpadów zmieszanych, a te

są najdroższe. Ponad 22 tys. ton

odpadów zmieszanych generuje

koszt około 20 mln zł rocznie.

Inne frakcje, choć tańsze, 

i tak powodują wzrost dotych-

czasowej stawki. Utylizacja i za-

gospodarowanie śmieci stano-

wią 70% kosztów całego sys-

temu gospodarki odpadami.

Gmina próbuje obniżyć

koszty samego odbioru i trans-

portu śmieci, jednak ta skła-

dowa systemu stanowi jedynie

24% całego kosztu jego funkcjo-

nowania, przyjętego do wyli-

czenia stawki za odpady.

– Liczymy na to, że spółka

gminna PUK zaproponuje ko-

rzystną kwotę na odbiór i trans-

port odpadów i że podejmiemy

współpracę w trybie in-house.

Tym samym stanie się ona na-

rzędziem do obniżenia kosztów

wywozu – tłumaczy burmistrz.

Nowe stawki
Ustalając stawkę, jaką od 

1 października 2020 r. płacić

będą mieszkańcy, wzięto pod

uwagę liczbę mieszkańców

gminy w systemie odbioru od-

padów (88,5 tys.), ilość odpa-

dów, jakie będą od nich odbie-

rane oraz koszty funkcjono-

wania systemu.

Stawka opłaty przy kosz-

tach systemu (40,8 mln zł) oraz

liczby ludności gminy (88 520

osób) wynosi 38,47 zł, przy

czym zgodnie z przepisami

stawka od mieszkańca nie może

być wyższa niż 2% przeciętnego

miesięcznego dochodu rozpo-

rządzalnego na 1 osobę ogółem.

Dlatego maksymalna stawka

opłaty wyliczona na podstawie

dochodu rozporządzalnego 

w roku 2020 wynosić będzie

36,38 zł. Różnica w cenie po-

kryta zostanie z innych docho-

dów gminy.

Jeżeli natomiast właściciel

nieruchomości nie wypełnia

obowiązku zbierania odpadów

komunalnych w sposób selek-

tywny, stawka opłaty podwyż-

szonej określona przez Radę

Miejską będzie dwukrotnością

powyższej stawki i wyniesie

72,76 zł od osoby.

Na obniżkę mogą liczyć

osoby deklarujące kompostowa-

nie bioodpadów (obniżka 2,9 zł od

osoby w gospodarstwie domo-

wym) oraz, jak obecnie, rodziny

wielodzietne (obniżka 30%).

Co dalej?
Najdroższą frakcję stanowią

niestety odpady zmieszane. To,

co możemy zrobić obecnie – my

wszyscy – to lepiej segregować

odpady.

– Musimy pamiętać, że

przy coraz bardziej restryk-

cyjnych przepisach jedynym

naszym narzędziem do stabi-

lizacji cen jest prawidłowa se-

gregacja – podkreśla bur-

mistrz. Obowiązują bowiem

różne stawki za zagospodaro-

wanie różnych frakcji odpa-

dów. Jeśli wyrzucamy np.

szklaną butelkę do odpadów

zmieszanych, to w konse-

kwencji płacimy za nią trzy

razy więcej, niż gdybyśmy

wyrzucili ją do pojemnika ze

szkłem. Niestety statystyki za

2019 rok pokazują, że jest to

wciąż duży problem. W sek-

torze III, czyli zabudowie wie-

lomieszkaniowej, ponad 70%

tonażu śmieci to odpady

zmieszane. – Dopóki nie

zmienimy tej tendencji,

trudno oczekiwać korzyst-

nych cen w kolejnych latach.

Będziemy w związku z tym

coraz bardziej restrykcyjni 

i będziemy kontrolować, jak

mieszkańcy segregują śmieci

– ostrzega burmistrz Daniel

Putkiewicz. – Czekamy także,

kiedy w końcu producenci

będą współodpowiadać za za-

gospodarowanie odpadów,

których całkowity koszt jak

na razie spada niestety na

konsumentów – dodaje.

Przetwarzanie odpadów
na biogaz

Gmina Piaseczno poczyniła

też już pierwsze kroki w celu

stworzenia własnej instalacji do

biogazowania części odpadów.

W ten sposób z jednej strony

będzie można zaoszczędzić na

transporcie i utylizacji za-

równo osadów, które powstają 

w oczyszczalni ścieków i stano-

wią połowę tonażu wytwarza-

nych w gminie odpadów, jak 

i dostarczanych do takiej insta-

lacji bioodpadów z gospodarstw

domowych, a z drugiej strony

będzie można pozyskać cenną

energię. Zakupiono już działkę

w okolicy oczyszczalni ścieków,

na której planuje się budowę in-

stalacji odzysku biogazu, jednak

jest to wielomilionowe przed-

sięwzięcie, na którego realizację

potrzeba czasu.

Zgodnie z uchwałą podjętą 15 lipca 2020 roku przez Radę Miejską w Piasecznie, od 1 października zmianie ulegnie stawka za od-

biór odpadów od osób fizycznych na terenie gminy Piaseczno. Przez kolejny rok będzie obowiązywała stawka 36,38 zł od każdego

mieszkańca za odbiór odpadów posegregowanych.

Od października zmiana ceny 

za odbiór odpadów

Dane z prezentacji, którą można pobrać ze strony internetowej www.piaseczno.eu

Dane z prezentacji, którą można pobrać ze strony internetowej www.piaseczno.eu



Gazeta Piaseczyńska
29 lipca 2020, nr 4 (234) inwestycje w oświacie 5

Rozbudowa szkoły 

w Głoskowie

Inwestycja polega na częściowej

rozbiórce budynku i budowie

jego nowej części o powierzchni

użytkowej 1 355 mkw., a także

na budowie nowego boiska

sportowego wraz z odwodnie-

niem. Już w 2018 roku opraco-

wany został program funkcjo-

nalno-użytkowy i wyłoniono

wykonawcę na opracowanie

projektu z pozwoleniem na bu-

dowę oraz zrealizowanie całości

prac budowlanych w terminie

do 11 września 2019 roku.

Niestety we wrześniu 2019

roku znaczne opóźnienia w har-

monogramie prac, a w końcu

zejście z terenu budowy i pozo-

stawienie go niezabezpieczo-

nym, zmusiły władze gminy do

odstąpienia od umowy z firmą

Art Global Sp. z o.o. z przyczyn

leżących po stronie wykonawcy.

Sytuacja ta doprowadziła do nie-

planowanego, znacznego prze-

dłużenia się inwestycji.

Plac budowy przejął nowy

wykonawca – 2K Serwis Sp. z o. o.

Sp. k. Obecnie na terenie inwe-

stycji realizowane są zarówno

prace w zakresie zagospoda-

rowania terenu, jak i prace 

w zakresie branż elektrycznej,

sanitarnej i wykończeniowej 

w budynku szkoły.

Budowany jest dodatkowy

zjazd z ul. Milenium, pochylnia

dla osób niepełnosprawnych,

wykonawca wymienia ele-

menty kanalizacji deszczowej 

i oświetlenia terenu. Rozpo-

częto także prace glazurnicze

oraz montaże pod konstrukcję

sufitów podwieszonych. Na 

zewnątrz budynku trwają

prace związane z wykonaniem

elewacji lekko-mokrej, monta-

żem kanałów wentylacji me-

chanicznej i wykonaniem insta-

lacji odgromowej.

Zakończenie robót przewi-

dziano na koniec października

2020 roku, jednak w związku 

z wprowadzeniem stanu epi-

demicznego na terenie Rze-

czypospolitej Polskiej termin

ten może ulec wydłużeniu.

Łączny koszt inwestycji

to 10 565 154,86 złotych.

Trwają intensywne prace mające na celu ukończenie roz-

budowy dwukondygnacyjnego budynku szkoły wraz 

z przedszkolem w Głoskowie.

W tym roku inwestycja powinna zostać zakończona                                Foto Hanna Kułakowska-Michalak

Otwarcie nowej części

Szkoły Podstawowej nr 3

Budowa zakończyła się już 

w lutym, trwało jednak meblo-

wanie i porządkowanie no-

wych pomieszczeń, z których

uczniowie będą mogli korzy-

stać już od nowego roku szkol-

nego. Przede wszystkim szkoła

zyskała nową stołówkę wraz 

z zapleczem kuchennym na

parterze, które będą spełniać

bardzo wysokie standardy. Wy-

konano także dwa oddziały

przedszkolne na I piętrze i prze-

budowano II piętro budynku.

Warunki techniczne tej

modernizacji były bardzo skom-

plikowane ze względu na bryłę

budynku i brak możliwości po-

większenia obszaru szkoły. In-

westycja musiała zmieścić się

na dość wąskiej działce. Ko-

nieczne okazały się nadbudowa

i przebudowa zarówno bu-

dynku socjalnego, jak i łącznika

z głównym budynkiem szkoły.

Inwestycję przeprowadziła

firma ELTIM Przedsiębiorstwo

Ogólnobudowlane i Inwesty-

cyjne Waldemar Kurkiewicz.

Koszt tego przedsięwzięcia to

blisko 7,269 mln zł.

Dyrekcja szkoły zorganizo-

wała oddzielne postępowania

przetargowe na dostawę wypo-

sażenia ruchomego do pomiesz-

czeń kuchennych oraz dostawę

mebli do oddziału przedszkol-

nego. Koszt obu przedsięwzięć

to blisko 329 tys. zł.

Zakończyła się rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 przy

ul. Głównej 50 w Piasecznie. We wrześniu odbędzie się

oficjalne otwarcie nowej części powiększonej placówki.

Nowy pokój nauczycielski
Foto Anna Krasuska/Szkoła Podstawowa nr 3

Kapsuła czasu wmurowana

Na ten obiekt sportowy, który

będzie wykorzystywany nie

tylko na potrzeby szkoły, cze-

kają uczniowie i mieszkańcy

Złotokłosu. Aktywność spor-

towa jest bardzo ważnym ele-

mentem życia społecznego, dla-

tego pełnowymiarowa hala

sportowa i szatnie będą służyły

dzieciom i dorosłym chcącym

uprawiać sport.

Hala sportowa 
za 13,6 mln zł

Umowę na wybudowanie

nowoczesnego obiektu sporto-

wego przy szkole udało się pod-

pisać jeszcze w ostatnich dniach

2019 roku. Wykonawcą wartej

13,6 mln zł inwestycji jest firma

P.B.M. FLISBUD Stanisław Flis.

Zakres robót obejmuje budowę

hali sportowo-widowiskowej 

z wyposażeniem oraz połącze-

niem komunikacyjnym w po-

staci łącznika do istniejącego

budynku szkoły, wraz z nie-

zbędną infrastrukturą tech-

niczną, sieciami i instalacjami,

a także oświetleniem i zagospo-

darowaniem terenu, aranżacją

zieleni, budową chodników,

dróg, parkingów, elementów

małej architektury i wiat rowe-

rowych. Powierzchnia użytkowa

zaprojektowanego obiektu wy-

niesie 2 057 mkw., hala będzie

miała długość 45,60 m i szero-

kość 36,70 m. W budynku prze-

widziano dwie kondygnacje.

Prace budowlane, wraz z uzy-

skaniem pozwolenia na użytko-

wanie, powinny zakończyć się 

z końcem marca 2021 roku.

– Czekam na ten moment 

z niecierpliwością, a dziś cieszę

się, że powstały fundamenty.

Dzięki tej inwestycji już prawie

wszystkie szkoły na naszym te-

rnie będą posiadać porządne

obiekty sportowe – wyjaśnia

Hanna Kułakowska-Michalak, 

I zastępca Burmistrza Miasta 

i Gminy Piaseczno.

Trwa budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Zło-

tokłosie. Przy zalewaniu fundamentów pani dyrektor Kata-

rzyna Sobolewska umieściła w nich kapsułę czasu, w której

znalazła się między innymi historia szkoły oraz drobne

szkolne pamiątki.

Dyrektor Katarzyna Sobolewska z wiceburmistrz Hanną Kułakowską-Michalak na placu budowy
Foto Małgorzata Idaczek/URZĄD MIASTA

Foto Hanna Kułakowska-Michalak/URZĄD MIASTA

Nowa stołówka obsłuży więcej dzieci         Foto Anna Krasuska/SP3
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Fundusze z budżetu Mazowsza

dla Piaseczna

Umowy o udzielenie pomocy fi-

nansowej pomiędzy wojewódz-

twem mazowieckim, w imieniu

którego działają marszałek woje-

wództwa mazowieckiego Adam

Struzik i wicemarszałek Wiesław

Raboszuk, a gminą Piaseczno,

którą reprezentował zastępca

burmistrza Robert Widz i skarb-

nik Agnieszka Kowalska, zostały

podpisane 13 lipca 2020 r.

W gminie Piaseczno w ra-

mach wsparcia udzielonego ze

środków własnych budżetu wo-

jewództwa mazowieckiego reali-

zowane będą zadania w trzech

programach.

1. Mazowiecki Instru-
ment Wsparcia Ochrony
Powietrza

Dofinansowanie w kwocie

200 000,00 zł uzyskał wniosek

na zadanie „Inwentaryzacja in-

dywidualnych źródeł ciepła na

terenie miasta i gminy Pia-

seczno”. Zadanie będzie zrealizo-

wane w całości z pozyskanego

wsparcia finansowego. Przepro-

wadzona zostanie inwentaryza-

cja indywidualnych źródeł ciepła,

która wskaże wszystkie źródła

ciepła w każdym lokalu lub bu-

dynku położonym na terenie

gminy ogrzewanym indywidu-

alnie, w tym w szczególności:

mieszkalnym, handlowym, usłu-

gowym i użyteczności publicz-

nej (szacunkowo około 22 000

obiektów). W wyniku realizacji

zadania, zgodnie z aktualnymi

wytycznymi, powstanie raport

końcowy z przeprowadzonej in-

wentaryzacji. Realizacja przez

gminę Piaseczno zadania doty-

czącego inwentaryzacji źródeł

ciepła ma bardzo istotne znacze-

nie dla podejmowania dalszych

działań mających na celu po-

prawę jakości powietrza. Rzetel-

nie wykonana inwentaryzacja,

na podstawie wiarygodnych i ak-

tualnych informacji, pozwoli na

opracowanie i podjęcie właści-

wych działań przez gminę Pia-

seczno.

W ramach Mazowieckiego

Instrumentu Wsparcia Ochrony

Powietrza złożony został rów-

nież wniosek na zadanie „Utwo-

rzenie nowych oraz moderniza-

cja istniejących terenów zieleni

publicznej w pasie ul. Puławskiej

i ul. Kościuszki w mieście Pia-

seczno na odcinku od ul. Młynar-

skiej do ul. Chyliczkowskiej oraz

od placu Kisiela do ul. Sienkiewi-

cza”. Wniosek został oceniony

pozytywnie, z uwagi na wielkość

alokacji aktualnie jest na liście re-

zerwowej.

2. Mazowiecki Instru-
ment Aktywizacji Sołectw

W ramach instrumentu

kwotą 10 tys. zł zostanie dofi-

nansowane zadanie realizo-

wane w sołectwie Orzeszyn-Pi-

lawa, dotyczące zakupu siłowni

zewnętrznej. W ramach przed-

miotowego zadania zostaną za-

kupione i zamontowane ele-

menty siłowni zewnętrznej,

takie jak orbitrek, wahadło 

+ biegacz + twister, ławka 

+ słup. Wkład własny to kwota

10 tys. zł z funduszu sołeckiego.

3. Mazowiecki Instrument
Aktywizacji Działkowców

W ramach instrumentu

wsparcie trafi do dwóch ogród-

ków działkowych: ROD w Gło-

skowie i ROD w Wólce Kozo-

dawskiej. Zrealizowane zo-

staną zadania: „Budowa kana-

lizacji ściekowej od ul. Borko-

wej w alejce komunikacyjnej

na terenie Rodzinnego Ogrodu

Działkowego w Głoskowie, 

z możliwością podłączenia do

działek nr 54, 55, 56, 57, 58, 59”

oraz „Zakup i montaż wiaty

śmietnikowej wraz z elemen-

tami towarzyszącymi na tere-

nie Rodzinnego Ogrodu Dział-

kowego Nad Jeziorką I w Wólce

Kozodawskiej przy ul. Dwor-

skiej 34, obręb nr 0038, działka

nr 166”. Łączna kwota dofinan-

sowania na oba zadania to 

19 864,00 zł.

Ponad 200 tysięcy złotych trafi do gminy Piaseczno na realizację zadań zgłoszo-

nych do mazowieckich programów wsparcia.

Z treści zawiadomienia wy-

nika, że w czasie trwania po-

stępowania zabrania się pro-

wadzenia prac konserwator-

skich, restauratorskich, robót

budowalnych i podejmowania

innych działań, które mogłyby

prowadzić do naruszenia sub-

stancji lub zmiany wyglądu za-

bytku. Zakaz dotyczy także ro-

bót budowlanych objętych

pozwoleniem albo zgłosze-

niem, a także działań określo-

nych w innej decyzji pozwala-

jącej na ich prowadzenie.

Wynika to z art. 10a ust. 1 i 2

ustawy o ochronie i opiece nad

zabytkami. W tym przypadku

zabytkiem ma być układ urba-

nistyczny historycznego cen-

trum miasta.

Może to zatem oznaczać, że

realizowana właśnie inwestycja

powinna zostać zatrzymana.

Czy każda inwestycja? Kto

może o tym zdecydować? – Nie

ma jednoznacznej odpowiedzi,

jest natomiast jednoznaczna

odpowiedzialność, określona po

stronie inwestora. To inwestor

naraża się bowiem na konse-

kwencje wynikające z ustawy 

o ochronie i opiece nad zabyt-

kami, konkretnie z rozdziału 10a

o administracyjnych karach pie-

niężnych.

– Obszar centrum miasta

jest objęty strefą ochrony kon-

serwatorskiej w miejscowym

planie zagospodarowania prze-

strzennego. Mamy również

obiekty wpisane do rejestru za-

bytków i do gminnej ewidencji

zabytków. Zatem wszelkie za-

mierzenia inwestycyjne w tym

obszarze już podlegają uzgod-

nieniom z Mazowieckim Woje-

wódzkim Konserwatorem Za-

bytków. Dlatego dziwi mnie tak

radykalny sposób ochrony cen-

trum Piaseczna, który blokuje

inwestycje publiczne i pry-

watne na nieokreślony czas –

mówi Anna Pakulińska-Attia,

naczelnik Wydziału Urbanistyki

i Architektury piaseczyńskiego

urzędu. – Zachęcamy mieszkań-

ców do zgłaszania do konserwa-

tora, zgodnie z procedurą, swo-

ich wniosków i uwag, które

można również przesłać ma-

ilem na adres mailowy uia@pia-

seczno.eu. Pytania oraz wyja-

śnienia dotyczące ww. postę-

powania można również zgła-

szać pod nr telefonu Wydziału

Urbanistyki i Architektury

Urzędu Miasta i Gminy Pia-

seczno: 22 701 76 43, w godzi-

nach 14.00–16.00.

Obszar objęty postępowa-

niem stanowi znaczną część

centrum miasta i niewątpliwie

samo postępowanie może być

utrudnieniem dla realizacji za-

równo nowych, jak i będących

w toku inwestycji gminnych 

i prywatnych. Dodatkowo trudno

określić, ile czasu zajmie wyda-

nie decyzji, która może wyma-

gać wielu analiz, ekspertyz czy

konsultacji.

– Moim zdaniem informa-

cja o takim postępowaniu i jego

skutkach dla mieszkańców po-

winna trafić do gminy wcze-

śniej – mówi burmistrz Daniel

Putkiewicz. – Popieramy i reali-

zujemy wiele działań na rzecz

ochrony historycznego cen-

trum Piaseczna i chcielibyśmy,

aby mieszkańcy byli z niego

dumni. Ale żeby to osiągnąć,

miasto musi żyć i się rozwijać.

Mieszkańcy powinni chcieć tu

przyjechać, pracować, robić za-

kupy czy spędzać wolny czas 

w kawiarnianym ogródku. Oba-

wiam się, że paraliż inwesty-

cyjny, czyli blokowanie na wiele

miesięcy czy lat każdego przed-

sięwzięcia, od drogi rowerowej,

poprzez budowę sygnalizacji

świetlnej, na remoncie kamie-

nicy kończąc, nie będzie sprzy-

jał procesowi przywracania Pia-

secznu blasku – dodaje bur-

mistrz.

Burmistrz spotkał się już 

w trybie pilnym z Mazowiec-

kim Wojewódzkim Konserwa-

torem Zabytków. Na spotkaniu

uzyskał zapewnienie, że proce-

dura nie powinna potrwać dłu-

żej niż 2–3 miesiące. A głów-

nym zamierzeniem konser-

watora jest ochrona niskiej pie-

rzei wzdłuż ulicy Warszaw-

skiej, czego gmina oczywiście

nie kwestionuje.

76. rocznica wybuchu Po-
wstania Warszawskiego

Centrum miasta w rejestrze zabytków?

1 sierpnia zapraszamy mieszkańców na piaseczyń-
skie obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania War-
szawskiego.

W godzinę „W”, czyli o 17.00, minutą ciszy uczcimy ofiary
Powstania Warszawskiego. Tym gestem rozpoczniemy ofi-
cjalne uroczystości przy kwaterze wojennej na Cmentarzu
Parafialnym przy ul. Kościuszki 44 w Piasecznie.

O godzinie 19.30 zapraszamy na koncert zespołu Kapela
Warszawska im. Staśka Wielanka, który odbędzie się na
skwerze Kisiela. Kapela Warszawska została założona przez
Staśka Wielanka w 1985 roku. Zespół kontynuuje tradycje
orkiestr ulicznych. Podstawą repertuaru są utwory z okresu
zaborów, obu wojen światowych i międzywojnia oraz pio-
senki powojenne w klimatach warszawskich.

Tydzień później, 8 sierpnia, Akcja Katolicka przy kościele
św. Anny w Piasecznie zaprasza na rajd rowerowy „Wdzięczni
Ojcom”. Uczestnicy odwiedzą miejsca pamięci związane z Po-
wstaniem Warszawskim, znajdujące się w okolicach Piaseczna.
Zbiórka o godzinie 10.00 na placu Piłsudskiego w Piasecznie.

Podczas wydarzeń obowiązuje reżim sanitarny. Przy-
pominamy o konieczności zachowania dystansu oraz za-
krywania ust i nosa. Wstęp wolny.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie admini-

stracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa

mazowieckiego historycznego układu urbanistycznego miasta Piaseczno. 

Co to oznacza dla mieszkańców?

Widok na historyczne centrum Piaseczna                                                                                          Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA

Autobus 727

Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
ZTM Warszawa na prośbę UMiG Piaseczno przywraca od
3 sierpnia kursowanie linii 727 na starej trasie.

W związku z licznymi uwagami i wnioskami mieszkań-
ców, gmina Piaseczno zorganizowała spotkanie z udziałem
sołtysów z obszaru funkcjonowania tej linii, przedstawicieli
Rady Miejskiej oraz ZTM. Spotkanie miało na celu wyja-
śnienie stronom zainteresowanym przesłanek jakimi kie-
rowano się podczas podejmowania decyzji o wakacyjnej
zmianie przebiegu trasy linii 727.

Przychylając się do wniosków i argumentów, ZTM na
prośbę władz gminy Piaseczno zdecydował o przywró-
ceniu z dniem 3 sierpnia funkcjonowania autobusu na
dotychczasowej trasie, czyli aż do pętli przy Metrze Wi-
lanowska w Warszawie.

Przygotowany rozkład jazdy zakłada częstotliwość
40 minut w godzinach szczytu, 60 minut w międzysz-
czycie oraz wieczorem, natomiast w soboty i święta po-
zostaje częstotliwość 80 minut. Informacja na ten temat,
pojawi się również na stronie www.wtp.waw.pl oraz
umieszczone będą dodatkowo plakaty informacyjne 
w autobusach 727.
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Festiwal Pięknej Książki online

Tegoroczna, piąta edycja Festi-

walu Pięknej Książki będzie wy-

jątkowa i niepowtarzalna, jubile-

uszowy festiwal odbędzie się

bowiem w formule online i po-

trwa dwa tygodnie – od 20 wrze-

śnia do 4 października 2020 roku.

W ramach projektu ogło-

szony został konkurs „Piękna

książka”, który odbędzie się 

w trzech kategoriach wieko-

wych: dzieci, młodzież i dorośli.

Zachęcamy wszystkich do

udziału – czekają atrakcyjne na-

grody! Szczegóły, regulamin

oraz karty zgłoszeń na stronie

www.biblioteka-piaseczno.pl.

Do udziału w festiwalu za-

prosimy wyjątkowych wydaw-

ców, autorów, ilustratorów i ludzi

związanych z książką. Odbędą

się warsztaty, spotkania z wy-

dawcami i koncerty. Lokalni au-

torzy oraz wydawnictwa będą

mieli możliwość zaprezentowa-

nia swojej twórczości i oferty dla

czytelników poprzez nagrania 

i prezentacje online.

Celem projektu jest promocja

pięknej książki, rozbudzenie po-

trzeb czytelniczych, upowszech-

nianie czytelnictwa i kultury oraz

zwiększenie jej obecności w życiu

społecznym gminy Piaseczno 

i nie tylko. Chcemy wzmacniać

świadomość kulturalną, ułatwiać

dostęp do pięknej książki, eduko-

wać w zakresie procesu jej po-

wstawania. Pragniemy pokazać

wartość książki w dobie elektro-

niki i nowych technologii.

Zapraszamy do udziału w fe-

stiwalu. Wkrótce kolejne infor-

macje. Śledźcie nas na stronie:

www.biblioteka-piaseczno.pl;

na Facebooku: fb.com/biblio-

teka.piaseczno oraz na kanale

YouTube.

Festiwal Pięknej Książki „Piaseczno, Lu-

dzie, Książki” to projekt realizowany

przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie

oraz Fundację „Arka” im. Józefa Wilko-

nia, dofinansowany ze środków Narodo-

wego Centrum Kultury w ramach

programu Kultura – Interwencje 2020.

Na stronie www.przedsiebior-

cze.piaseczno.eu będą się znaj-

dować aktualne wiadomości

dotyczące bezpośrednio przed-

siębiorców. Będą to informacje

o szkoleniach i wydarzeniach,

stała rubryka o możliwości po-

zyskiwania środków zewnętrz-

nych oraz baza przedsiębiorców

z naszego terenu. Ponadto bę-

dziemy pośrednikiem w prze-

kazywaniu informacji zarówno

z innych instytucji państwo-

wych, jak i z instytucji otocze-

nia biznesu.

– Poprzez nową stronę bę-

dziemy mogli komunikować się

z Państwem w szerszy sposób

niż za pośrednictwem gazet.

Wiemy też, że obecnie więk-

szość procesów w biznesie od-

bywa się w sieci – mówi Bur-

mistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Daniel Putkiewicz.

– Mamy pomysły, ale cze-

kamy na informacje z Państwa

strony, ponieważ to Państwo

prowadzicie swój biznes. Na

nowo powstałej stronie znaj-

duje się formularz kontaktowy,

czekamy więc na Państwa opi-

nie i sugestie – zachęca II za-

stępca burmistrza Robert Widz.

W ostatnich latach w naszej

gminie notujemy wzrost liczby

podmiotów gospodarczych, co

pociąga za sobą zwiększenie

wpływów do budżetu gminy

oraz utrzymanie niskiego bez-

robocia. Na terenie gminy działa

ponad dziesięć tysięcy podmio-

tów gospodarczych.

– Niestety, obecna sytuacja

w naszym kraju powoduje liczne

utrudnienia w prowadzeniu

działalności gospodarczej. Do-

strzegamy ten fakt i staramy się

pomóc w zakresie naszych moż-

liwości, tak aby przetrwali Pań-

stwo ten trudny czas – mówi

burmistrz Daniel Putkiewicz.

Nowa strona internetowa

jest tylko jednym z narzędzi, za

pomocą których samorząd chce

zaktywizować i zintegrować

przedsiębiorców oraz wyjść do

nich z konkretnymi pomysłami

i propozycjami.

*

Nowy portal to przedsięwzięcie samorządu skierowane do przedsiębiorców z te-

renu gminy Piaseczno.

Portal dla przedsiębiorców

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
Akcja „Lato w mieście” trwa przez cały lipiec i skorzy-
stało z niej ponad 850 uczniów naszych szkół.

Każda z placówek we współpracy z Centrum Kultury przy-
gotowała różnorodną ofertę zajęć dla uczestników. Z akcji
mogą nieodpłatnie skorzystać uczniowie zameldowani lub
zamieszkujący na terenie gminy Piaseczno. Wzorem ubiegłych
lat rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia.

Jak co roku przy okazji wypoczynku dzieci w naszych
placówkach wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak
przypomina najmłodszym o zasadach bezpieczeństwa
na drodze, przekazuje dzieciom odblaski i zachęca do ich
noszenia przez cały rok.

„Lato w mieście” w pia-
seczyńskich szkołach

Zrzut ekranu strony przedsiebiorcze.piaseczno.eu

Mistrzowie Promo-
cji Czytelnictwa

Foto Hubert Gieleciński
Mistrz Promocji Czytelnictwa to ogólnopolski konkurs,
w którym biblioteki nagradzane są za działania wspie-
rające rozwój czytelnictwa. Organizatorem konkursu
jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Konkurs ma za zadanie wyróżniać „najlepsze prak-
tyki biblioteczne” służące zwiększeniu zainteresowania
książką, popularyzacji wiedzy i informacji oraz uła-
twiające do nich dostęp.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie otrzymała wy-
różnienie Mistrz Promocji Czytelnictwa 2019. „Na naj-
wyższe uznanie zasługuje zaangażowanie biblioteki
w upowszechnianie kultury czytania wśród miesz-
kańców, oferowanie wszystkim grupom społecznym
oryginalnych, atrakcyjnych usług bibliotecznych oraz
imprez kulturalno-edukacyjnych” – czytamy w uza-
sadnieniu wyróżnienia.

*

Stulatka z Piaseczna

Foto Agata Pośniak/URZĄD MIASTA
23 lipca 2020 roku swoje setne urodziny świętowała
pani Krystyna Turek, która od lat sześćdziesiątych jest
mieszkanką Piaseczna.

Niezapowiedzianą wizytę złożył jubilatce Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz, życząc zdrowia,
uśmiechu i dobrego samopoczucia. Burmistrz wręczył pani
Krystynie pamiątkową tabliczkę, kwiaty i kosz wypełniony
słodkościami. Jubilatka, dla której uroczystość okazała się
być niespodzianką zorganizowaną przez sąsiadkę - również
panią Krystynę, nie kryła wzruszenia. 

Gratulujemy wspaniałego jubileuszu!

Opieka wytchnieniowa

Program będzie realizowany 

w zakresie Modułu III, polega-

jącego na świadczeniu usług

opieki wytchnieniowej po-

przez zapewnienie członkom

rodziny lub opiekunom spra-

wującym bezpośrednią opiekę

nad dziećmi z orzeczeniem 

o niepełnosprawności (łącznie

ze wskazaniami: konieczności

stałej lub długotrwałej opieki

lub pomocy innej osoby 

w związku ze znacznie ograni-

czoną możliwością samodziel-

nej egzystencji, konieczności

stałego współudziału na co

dzień opiekuna dziecka w pro-

cesie jego leczenia, rehabilitacji

i edukacji), a także nad osobami

dorosłymi ze znacznym stop-

niem niepełnosprawności, moż-

liwości skorzystania ze specja-

listycznego poradnictwa (psy-

chologicznego lub terapeutycz-

nego) oraz wsparcia w zakresie

nauki pielęgnacji/rehabilitacji 

i dietetyki.

Dla świadczenia usług

opieki wytchnieniowej w for-

mie poradnictwa psychologicz-

nego lub terapeutycznego oraz

w zakresie nauki pielęgnacji / re-

habilitacji i dietetyki ustala się

limit 40 godzin dla członka ro-

dziny lub opiekuna sprawują-

cego bezpośrednią opiekę nad

dzieckiem/osobą niepełno-

sprawną.

W powiecie piaseczyńskim

opieka wytchnieniowa jako spe-

cjalistyczna pomoc będzie reali-

zowana przez Powiatowy Ośro-

dek Interwencji Kryzysowej

(POIK). Wsparcie będzie udzie-

lane na terenie domu osoby

zgłoszonej lub na terenie POIK

w Górze Kalwarii, Piasecznie lub

w Mrokowie, a w razie potrzeby

także na terenie placówek po-

mocy społecznej zlokalizowa-

nych najbliżej miejsca zamiesz-

kania danej osoby – lub online.

Wnioski do pobrania na

stronie internetowej www.pia-

seczno.pl; e-mail: poik@pia-

seczno.pl; tel.: 22 757 68 20.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (POIK) informuje o dalszej realizacji

programu świadczenia usług opieki wytchnieniowej.
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Fisz Emade Tworzywo
na zakończenie wakacji

Foto www.tworzywo.com.pl
Ostatnim koncertem w sezonie wakacyjnym będzie wy-
stęp niewątpliwej gwiazdy na polskim rynku fonogra-
ficznym – zespołu Fisz Emade Tworzywo w składzie po-
szerzonym o znakomitych muzyków.

Fisz Emade Tworzywo to jeden z najważniejszych ze-
społów na polskim rynku muzyki hip-hop z elementami
jazzu i funky. Od 2001 roku wydali dziesięć płyt utrzymanych
w stylistyce hiphopowej lub okołohiphopowo-eklektycznej.
Jako pierwsi na tak wysokim poziomie wprowadzili w pol-
skim hip-hopie miękkie brzmienia i teksty, nawiązując
swego czasu do klimatów Native Tongues. Od tamtego
momentu do dzisiaj bracia (producent muzyczny i instru-
mentalista Piotr „Emade” Waglewski oraz raper i wokalista
Bartosz „Fisz” Waglewski) stale eksperymentują, starając
się jednak, by wszystkie ich wynalazki cechowały wysoka
jakość i zaangażowanie. W wersji koncertowej występują
jako Fisz Emade Tworzywo w mocno poszerzonym skła-
dzie, wsparci znakomitymi muzykami. – Chociaż trudno
mi określić gatunek muzyki, którą dzisiaj tworzymy, to nie
ma wątpliwości, że nie brzmiałaby tak, a być może w ogóle
nie byłoby nas na scenie muzycznej, gdyby nie hip-hop lat
dziewięćdziesiątych i muzyka takich grup jak A Tribe Called
Quest i Beastie Boys – mówi „Fisz”.

Fisz Emade Tworzywo - 29 sierpnia, godz. 19.30. Teren
kolejki wąskotorowej, ul. Sienkiewicza 14. Bilety w cenie 20
zł w sprzedaży online od 15 sierpnia na www.biletyna.pl.

Piknik historyczny, spacer, ani-

macje, koncerty i rekonstrukcje

to program tegorocznych ob-

chodów 100-lecia Cudu nad Wi-

słą i Bitwy Warszawskiej.

Uczestnicy pikniku będą mogli

między innymi zobaczyć orygi-

nalny wóz bojowy z muzeum

motoryzacji w Otrębusach czy

złamać zaszyfrowany kod wroga.

Finał uroczystości uświetni reno-

mowana Orkiestra Dęta OSP

Nadarzyn, uważana za jedną 

z najlepszych orkiestr w Polsce

i Europie.

W programie:

15 sierpnia (sobota)

10.00 – msza za Ojczyznę, ko-

ściół pw. św. Anny w Piasecznie

11.00 – złożenie kwiatów przy

tablicy Marszałka Józefa Piłsud-

skiego, budynek Ratusza

19.30 – koncert zespołu Łysa

Góra na skwerze Kisiela

16 sierpnia (niedziela)

10.00 – spacer w ramach uro-

czystości rocznicowych, zwią-

zany z obchodami 100-lecia

Cudu nad Wisłą; lokalny prze-

wodnik, Stanisław Hofman,

opowie o ludziach i wydarze-

niach mających wpływ na hi-

storyczną bitwę, zbiórka na

rynku przy historycznym ratu-

szu, zakończenie spaceru przy

cmentarzu parafialnym na ul.

Kościuszki

12.00–16.00 – piknik histo-

ryczny na rynku – Mazowsze 

w przededniu Bitwy Warszaw-

skiej – Cudu nad Wisłą 1920 (AR-

CHEOCONCEPT); w programie

pikniku stoiska animacyjne 

z elementami scenografii, wóz

bojowy z epoki oraz rekonstruk-

cje historyczne, takie jak śpiew-

nik weterana, atelier fotogra-

ficzne, punkt medyczny i inne

16.00 – koncert pieśni patrio-

tycznych i żołnierskich w wy-

konaniu Orkiestry Dętej OSP

Nadarzyn – skwer Kisiela.

Orkiestra uważana jest za

jedną z najlepszych orkiestr dę-

tych w Polsce i Europie, co po-

twierdzają liczne nagrody i wy-

różnienia przyznawane podczas

festiwali i konkursów, w których

brała udział. Muzycy występują

zarówno w salach koncertowych

na całym świecie, jak i w dyna-

micznych pokazach musztry pa-

radnej. Jako jedna z ponad 800

orkiestr strażackich biorących

udział w Ogólnopolskim Festi-

walu Orkiestr Dętych OSP 

(w 2009, 2013 i 2017 roku) zdobyła

tytuł mistrza Polski we wszyst-

kich konkurencjach: programie

koncertowym, przemarszu oraz

musztrze paradnej.

W okrągłą rocznicę historycznej bitwy, a zarazem w Święto Wojska Polskiego, 

w dniach 15–16 sierpnia przygotowaliśmy dla mieszkańców Piaseczna scenariusz 

obchodów tych wydarzeń.

100-lecie Cudu nad Wisłą

Muzyczny skwer Kisiela

„Muzyka na skwerach” to cykl

koncertów plenerowych od-

bywających się, zgodnie z na-

zwą, na terenach skwerów

miejskich. W te wakacje Cen-

trum Kultury w Piasecznie

proponuje mieszkańcom mu-

zykę na skwerze Kisiela. Obie

sierpniowe propozycje mu-

zyczne uświetnią rocznicowe

wydarzenia patriotyczne.

Kapela Warszawska im.

Staśka Wielanka to zespół kon-

tynuujący tradycje orkiestr

ulicznych. Podstawą repertu-

aru są utwory z okresu zabo-

rów, obu wojen światowych 

i międzywojnia oraz piosenki

powojenne w klimatach war-

szawskich. Zespół koncertował

w całej Polsce, a także w środo-

wiskach polonijnych Stanów

Zjednoczonych, Kanady, Fran-

cji, Wielkiej Brytanii, Finlandii,

Izraela, Niemiec, Litwy i Au-

stralii; współpracował m.in. 

z Hanką Bielicką, Anitą Dym-

szówną, Mieczysławem Gajdą 

i Jaremą Stępowskim. Kapela

wystąpi w Piasecznie z okazji

76. rocznicy wybuchu Powsta-

nia Warszawskiego.

Łysa Góra to zespół z pia-

seczyńskimi korzeniami. Fol-

kowa dusza mocno zakorze-

niona w słowiańskiej ziemi,

wyrastająca wśród energety-

zujących aranżacji. Grupa ma

na swoim koncie wiele kon-

certów, festiwali, turniejów, 

a także występy na żywo 

w radiu i telewizji. Współ-

uczestniczyli w projektach

muzycznych i filmowych. Ich

występy sceniczne to gwaran-

cja niesamowitej dawki ener-

gii i klimatu rodem z Łysej

Góry.

W związku z sytuacją epi-

demiologiczną i zgodnie z regu-

laminem wydarzeń piaseczyń-

skiego Centrum Kultury, zaak-

ceptowanym przez sanepid,

wstęp na obie imprezy jest

wolny, jednak ilość osób mogą-

cych wziąć w nich udział jest

ograniczona.

Koncert Kapeli Warszawskiej

im. Staśka Wielanka

1 sierpnia (sobota), godz. 19.30,

skwer Kisiela

Koncert zespołu Łysa Góra

15 sierpnia (sobota), godz. 19.30,

skwer Kisiela

Zapraszamy!

W sierpniu na skwerze Kisiela wystąpią dwa zespoły sięgające do tradycji, folkloru 

i korzeni – Kapela Warszawska im. Staśka Wielanka oraz Łysa Góra.

Orkiestra Dęta OSP Nadarzyn Foto www.nadarzyn.pl

WZ-29 Foto Muzeum Mo-
toryzacji i Techniki Otrębusy

Kapela Warszawska im. Staśka Wielanka                                       Foto www.kapelawarszawska.pl

Zespół Łysa Góra wystąpi 15 sierpnia na skwerze Kisiela                 Foto www.lysagorazespol.pl
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