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Sesja Rady Miejskiej
odbędzie się 19 maja 2021
roku o godzinie 9.30. 
Sesja dostępna online, 
porządek obrad na stronie
www.piaseczno.eu.

www.piaseczno.eu

WTZ Piaseczno

Pomysłem na nową lokalizację WTZ jest

udostępnienie przestrzeni w budynku

szkoły przy ul. Sikorskiego.           str. 4-5

Trwają konsultacje koncepcji prze-

budowy dawnej drogi wojewódzkiej

DW 722. str. 2

Portale dla mieszkańca

Gmina przygotowała portale Systemu In-

formacji Przestrzennej, które dostępne są

pod adresem: mapy.piaseczno.eu. str. 3

Konsultacje drogowe

Jak działa kanalizacja

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji

sanitarnej prowadzi do poważnych pro-

blemów eksploatacyjnych sieci kanali-

zacyjnych, przepompowni i oczyszczalni

ścieków. str. 6

Kapliczki znad Jeziorki

Nowe wydawnictwo o charakterze kul-

turalno-krajoznawczym. str. 8

Wystawa zdjęć oraz instalacja

na skwerze Kisiela mają zwró-

cić uwagę na problem ogar-

niającego nas plastiku, który

oddziałuje szkodliwie na przy-

rodę i nasze zdrowie.     *str. 7

STOP PLASTIKUrząd nieczynny (04.06.)

Informujemy, że 4 czerwca br.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

będzie nieczynny. Straż miejska

będzie dyżurować w godz. 6.00-

-22.00 w budynku urzędu przy

ulicy Kościuszki 5 w Piasecznie.

Wzorem ubiegłej edycji – do końca
czerwca mieszkańcy będą mogli skła-
dać swoje pomysły w dwóch katego-
riach: projekty „twarde” do kwoty 
130 tys. zł brutto i projekty „miękkie”
do kwoty 50 tys. zł brutto. Każdy
mieszkaniec będzie mógł złożyć mak-
symalnie trzy projekty.

Zgłaszanie projektów 

w czasie pandemii

Z powodu trwającej pandemii nie
odbędą się spotkania informacyjne
czy maratony pisania wniosków.
Konsultowanie pomysłów i pomoc 
w przygotowaniu projektów będą się
odbywać poprzez kontakt telefo-
niczny oraz mailowy. Zachęcamy do
elektronicznego składania projektów
poprzez stronę internetową pia-
seczno.budzet-obywatelski.org. Za-
kładając konto, możemy wypełnić
formularz zgłoszeniowy, a także za-
głosować na wybrane projekty. Wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców, utworzone zostaną
również stacjonarne punkty, w któ-
rych przy pomocy koordynatora bę-
dzie można złożyć wniosek w formie
elektronicznej. To doskonała okazja
by skonsultować, a także wysłać swój
projekt. Lokalizacja punktów zostanie
ogłoszona w połowie maja.

Należy pamiętać, że do każdego
formularza trzeba dołączyć listę 
15 osób popierających projekt –
wszystkie te osoby muszą być miesz-
kańcami gminy Piaseczno, a mini-
mum dziesięć spośród nich musi być
mieszkańcami miasta Piaseczno.

Zgłaszając projekt w formie elek-
tronicznej, pomysłodawcy mają moż-
liwość wygenerowania elektronicznej
listy poparcia projektu, dzięki czemu
proces ten przebiega bez konieczności
bezpośredniego kontaktu z osobami
popierającymi. Pomysłodawcy, któ-
rzy do wniosku elektronicznego do-
łączą skan papierowej listy poparcia,
zobowiązani są do dostarczenia ory-
ginału listy w ciągu siedmiu dni od
dnia zakończenia etapu zgłaszania
projektów, czyli do 7 lipca, do kance-
larii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
ul. Kościuszki 5 – w kopercie z dopi-
skiem „Budżet Obywatelski”.

W dalszym ciągu będzie możli-
wość złożenia formularza w wersji

papierowej, po uprzednim ustaleniu
terminu z koordynatorem.

Głosowanie

Głosować mogą mieszkańcy Pia-
seczna, którzy są w stanie potwier-
dzić swoje zamieszkanie w grani-
cach administracyjnych miasta
Piaseczno (w głosowaniu nie biorą
udziału mieszkańcy pozostałych
miejscowości). Na karcie do głosowa-
nia wszystkie projekty („twarde” 
i „miękkie”) będą się znajdować na
jednej liście. Każdy głosujący będzie
miał do rozdysponowania 1 mln zł
wśród wszystkich projektów. Zachę-
camy do głosowania online za po-
mocą internetowego systemu do-
stępnego na stronie internetowej
www.piaseczno.budzet-obywatel-
ski.org. Głosowanie odbędzie się 
w drugiej połowie września. Głoso-
wać będzie można również za po-
mocą tradycyjnych kart papiero-
wych dostępnych w wyznaczonych
punktach (informacja o lokaliza-
cjach zostanie udostępniona po wa-
kacjach).

Harmonogram

1. Zgłaszanie projektów będzie moż-
liwe w okresie od 1 do 30 czerwca.
2. Weryfikacja projektów będzie się
odbywała od 1 do 31 lipca.
3. Zamieszczenie w internetowym
systemie obsługi Budżetu Oby-
watelskiego informacji o wyniku
oceny projektów: do 6 sierpnia.
4. Składanie i rozpatrywanie odwo-
łań: 6–13 sierpnia.
5. Wycofanie projektów przez po-
mysłodawcę: do 31 sierpnia.
6. Zamieszczenie w internetowym
systemie obsługi Budżetu Obywa-
telskiego informacji o wyniku roz-
patrzenia odwołania i przekazania
jej pomysłodawcy: 1–8 września.
7. Ogłoszenie listy projektów za-
kwalifikowanych do głosowania:
do 14 września.
8. Głosowanie mieszkańców Pia-
seczna na zakwalifikowane pro-
jekty: 21–30 września.
9. Ustalenie wyników głosowania:
1–12 października.
10. Ogłoszenie listy projektów wy-
branych w głosowaniu: do 14 paź-
dziernika.

Realizacja

Obecnie trwa realizacja pro-
jektów z Budżetu Obywatelskiego
2021, a także projektów z poprzed-
niej edycji, których realizacja zo-
stała przeniesiona na rok bieżący.
Z kolei projekty, które mieszkańcy
Piaseczna wybiorą w tym roku,
będą realizowane w roku 2022.
Więcej szczegółów już wkrótce na

stronie internetowej www.pia-
seczno.budzet-obywatelski.org,
która będzie w pełni dostępna od
dnia 1 czerwca, oraz na naszym
b.com/Budzet.Piaseczno.

W razie pytań prosimy o kon-
takt z koordynatorem Budżetu Oby-
watelskiego w Piasecznie – e-mail:
agata.posniak@piaseczno.eu, tele-
fon: 22 701 76 50.

Rusza kolejna edycja 
Budżetu Obywatelskiego!
Już 1 czerwca wystartuje piąta edycja Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie. W tym roku, po-
dobnie jak w roku ubiegłym, mieszkańcy Piaseczna bezpośrednio zdecydują o tym, na jakie
pomysły przeznaczony zostanie milion złotych z gminnego budżetu. Każdy mieszkaniec ma
możliwość zgłoszenia swojej propozycji zmian w Piasecznie.
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Koncepcja dla głównej arterii 
w kierunku Zalesia Dolnego

To otworzyło możliwość decy-
dowania lokalnego samorządu
o jej modernizacji – na co od lat
czekają mieszkańcy. Powiat po-
dzielił się zadaniem z gminą Pia-
seczno, która wzięła na siebie
zaprojektowanie odcinka od ul.
Kościuszki do zmodernizowa-
nego niedawno skrzyżowania 
z al. 3 Maja i al. Kasztanów.

– Cieszę się, że mamy już
przygotowaną koncepcję. Super,
że projektantowi udało się na
tym odcinku przeprowadzić

drogę rowerową, i to bez budowy
dodatkowych wiaduktów nad
torami PKP, co wymagałoby
pewnie milionowych nakładów
i uzgodnień trwających w nie-
skończoność – nie kryje zadowo-
lenia burmistrz Daniel Putkie-
wicz. – Przypuszczam, że ulica
Sienkiewicza stanie się jedną 
z bardziej popularnych tras ro-
werowych. Jeżeli uda się przy tej
okazji uporządkować wyjście 
z peronu po zachodniej stronie
torów, to będzie już pełny sukces

i zakończenie problemu, który
otrzymaliśmy w spadku po nie-
dawnym remoncie torów PKP.

– Mam kilka uwag dotyczą-
cych drzew oraz zieleni w rejonie
skrzyżowania z ulicą Kościuszki,
ale to będziemy omawiać równo-
legle do wniosków spływających
od innych interesariuszy. Dużą
zmianą jest propozycja zamknię-
cia ulicy Kniaziewicza od ulicy
Sienkiewicza dla ruchu samocho-
dowego. Z jednej strony miesz-
kańcy ulicy nie będą mieli w ten

sposób ruchu tranzytowego, bo
ulica nie będzie skrótem, z drugiej
strony jest to jednak utrudnienie
i o tym będziemy jeszcze rozma-
wiać – dodaje burmistrz.

W Biuletynie Informacji Pu-
blicznej opublikowane zostały
wstępne koncepcje dla tej inwe-
stycji: bip.piaseczno.eu. Jest to ma-
teriał roboczy, do którego można
składać uwagi, które rozstrzygane
będą już na etapie projektowania.
Uwagi i opinie przesyłać można na
adres: konsultacje@piaseczno.eu.

Facebook live z burmistrzami
Zapraszamy na kolejne spotka-

nie online z burmistrzem Da-

nielem Putkiewiczem oraz II

zastępcą Robertem Widzem.

Tym razem transmisja bę-
dzie poświęcona konsultacjom
związanym z przygotowanymi
koncepcjami modernizacji byłej
drogi wojewódzkiej DW722.

Burmistrzowie wyjaśnią
założenia, jakie przyświecały im
przy przygotowywaniu wstęp-
nej koncepcji przebudowy tej
drogi, wraz ze skrzyżowaniami
oraz ścieżką rowerową na od-
cinku od ul. Sienkiewicza do

skrzyżowania z al. Kasztanów
w Zalesiu Dolnym.

Ta forma kontaktu włodarzy
miasta spotyka się z coraz więk-
szym zainteresowaniem. – Sta-
ramy się przeprowadzać przy-
najmniej jedną godzinną trans-
misję w miesiącu, podczas której
prezentujemy nasze działania oraz
odpowiadamy na pytania, które
na żywo pojawiają się w komen-
tarzach pod postem – mówi bur-
mistrz Daniel Putkiewicz.

Zapis wcześniejszych trans-
misji można obejrzeć na kanale
www.b.com/putkiewicz.

W styczniu 2021 roku droga wojewódzka 722 na odcinku od ul. Gerbera do nowego
ronda w Gołkowie przeszła w zarząd powiatu piaseczyńskiego.

Planowane są zmiany przy wiadukcie            Foto Łukasz WylezińskiRondo może zastąpić skrzyżowanie               Foto Łukasz Wyleziński

List 

burmistrza Piaseczna

Narodowy Spis Powszechny 2021

Szanowni Mieszkańcy,

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terenie całej Pol-

ski realizowany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności 

i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Obowiązek spisowy dotyczy

każdej osoby mieszkającej w naszej gminie. 

Mając świadomość powagi obecnej sytuacji, trudnej i nie-

przewidywalnej, podczas której na pierwszym miejscu jest

troska o zdrowie, dołożono wszelkich starań, aby zapewnić

Państwu bezpieczeństwo. Dlatego też przyjęte obecnie me-

tody udziału w spisie wykluczają konieczność kontaktu oso-

bistego z osobami z zewnątrz.

Podstawową i obowiązkową metodą spisową jest samo-

spis internetowy poprzez aplikację dostępną na stronie

spis.gov.pl. W ten sposób możemy wypełnić obowiązek spi-

sowy w domu, w dogodnym dla siebie terminie. Do elektro-

nicznego formularza zalogujemy się, korzystając z Krajowego

Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL

wraz z nazwiskiem rodowym matki. Mieszkańcy naszej gminy,

którzy chcą dokonać samospisu, a nie mają dostępu do kom-

putera lub Internetu, mogą skorzystać ze sprzętu kompute-

rowego udostępnionego w Urzędzie Miasta i Gminy Pia-

seczno, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, jednak

należy wcześniej umówić się na wizytę, dzwoniąc pod numer

telefonu 22 701 75 00.

Drugą wygodną i bezpieczną opcją jest spis przez telefon.

Wystarczy zadzwonić pod numer 22 279 99 99 na infolinię spi-

sową, która działa od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00.

Rachmistrzowie włączą się do prac spisowych w póź-

niejszym terminie i w pierwszej kolejności, ze względu na

sytuację epidemiczną, będą się kontaktować z niespisanymi

osobami telefonicznie.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań prze-

prowadza Główny Urząd Statystyczny. Narzędzia oraz pro-

cedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez staty-

stykę publiczną gwarantują pełną ochronę gromadzonych

informacji. Wszystkie dane zebrane od respondentów są

objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie

zabezpieczone.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie spis.gov.pl.

Daniel Putkiewicz

Gminny Komisarz Spisowy w Piasecznie

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

W każdą pierwszą środę miesiąca PCK Piaseczyńsko-Gró-

jecki Oddział Rejonowy organizuje akcje mobilnego po-

boru krwi w Piasecznie. 

Zbiórki będą się odbywać w godzinach od 9.00 do 13.00

przy Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Kościuszki 5)

według harmonogramu: 5 maja, 2 czerwca, 7 lipca, 4 sierp-

nia, 1 września, 6 października, 3 listopada oraz 1 grudnia

2021 roku.

Wejście do ambulansu będzie od strony skweru Kisiela.

Oddaj krew! Podziel się życiem.

Zbiórki krwi w Piasecznie
Powstała Strategia Rozwoju Oświaty

W wyniku prac, analiz, warsz-
tatów, badań i konsultacji, za-
równo ze środowiskiem oświa-
towym, jak i z rodzicami, został
wypracowany dokument wska-
zujący kierunki dalszego roz-
woju oświaty w naszej gminie
na lata 2021–2030. Wytyczne te
powinny być brane pod uwagę
podczas prac nad planami krót-
kookresowymi oraz przy podej-
mowaniu bieżących decyzji
przez władze samorządowe.

Odpowiednia organizacja
systemu oświaty jest inwestycją
w przyszłość naszych mieszkań-
ców, ale stanowi ogromne wy-
zwanie dla samorządu. W ob-

liczu permanentnych zmian,
które dokonują się w obecnej
rzeczywistości, rozwój lokal-
nego systemu kształcenia powi-
nien być odpowiedzią na ocze-
kiwania i aktualne potrzeby.
Dlatego naszą misją jest, aby
miasto i gmina Piaseczno były
miejscem nowoczesnej i sku-
tecznie zarządzanej oświaty,
gwarantującej efektywne przy-
gotowanie uczniów, młodzieży
do życia we współczesnym spo-
łeczeństwie.

– Dziękuję wszystkim oso-
bom, które przy udziale Insty-
tutu Badawczego IPC z Wrocła-
wia zaangażowały się w two-

rzenie tego dokumentu – mówi
Hanna Kułakowska-Michalak,
I zastępca burmistrza. – Szcze-
gólne podziękowania kieruję
do członków Rady Oświato-
wej, radnych Komisji Oświaty,

rodziców z Piaseczyńskiego
Porozumienia Rad Rodziców
oraz pracowników Centrum
Usług Wspólnych – dodaje wi-
ceburmistrz.

*

Strategia Rozwoju Oświaty w gminie Piaseczno

Prace nad Strategią Rozwoju Oświaty 
w gminie Piaseczno zostały zakoń-
czone. Przyjęcie dokumentu do realiza-
cji zostanie zaproponowane Radzie
Miejskiej na czerwcowej sesji.
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Piaseczyński magistrat dyspo-
nuje unikatowym w skali kraju
narzędziem umożliwiającym
zintegrowane zarządzanie na-
szą gminą. Budowany od 2018
roku System Informacji Prze-
strzennej jest wciąż rozwijany
i wzbogacany o kolejne dane.
Narzędzie, które dotychczas słu-
żyło urzędnikom w ich codzien-
nej pracy, teraz zostało udostęp-
nione także mieszkańcom.

System wdrożony w urzę-
dzie jest owocem współpracy
gminy z Urzędem Marszałkow-
skim oraz Głównym Urzędem
Geodezji i Kartografii, a wciąż roz-
wijane oprogramowanie umoż-
liwia zarządzanie danymi, ich ak-
tualizowanie oraz publikowanie
na potrzeby prezentacji w por-
talu publicznym.

– Zarządzanie gminą wy-
maga dostępu do wiarygodnych
danych, abyśmy wiedzieli, gdzie 
i jakie działania powinny być prze-
prowadzone, aby mogły być sku-
teczne – uważa wiceburmistrz
Robert Widz. – Dane, którymi
dysponujemy, gromadzimy oraz

wizualizujemy w Systemie Infor-
macji Przestrzennej. Pochodzą
one nie tylko z naszych procedur,
np. geodezyjnych czy urbani-
stycznych, ale także ze specjali-
stycznych opracowań. Zasilamy
system również danymi ze-

wnętrznymi pochodzącymi z in-
nych instytucji – wyjaśnia wice-
burmistrz.

Trzy portale

Teraz z tego wielofunkcyj-
nego narzędzia mogą korzystać

również mieszkańcy. Na stro-
nie www.mapy.piaseczno.eu
dostępne są trzy portale da-
nych przestrzennych: Informa-
tor, Mobilność i Budżet Gminy.
Każdy z tych portali jest de-
dykowany odrębnym danym 

i służy wyszukiwaniu innych
informacji o gminie, również
na podstawie danych ewidencji
gruntów czy danych adreso-
wych.

Na portalu INFORMATOR
można pozyskać informacje
o obiektach znajdujących się na
terenie naszej gminy, a dane zo-
stały zebrane w specjalnie przy-
gotowane kompozycje tema-
tyczne ułatwiające odnalezienie
poszukiwanych informacji. Mo-
żemy skorzystać z różnych kom-
pozycji, takich jak „Sport i re-
kreacja”, „Oświata i Kultura”,
„Piaseczyńskie zabytki” czy

„Opieka medyczna”. Dzięki temu
mieszkańcy mogą nie tylko le-
piej poznać obiekty znajdujące
się na terenie gminy, lecz także
odnaleźć miejsca zabytkowe 
czy rzemieślników działających 
w ich sąsiedztwie.

Portal BUDŻET GMINY
w sposób intuicyjny, przy użyciu
symboli graficznych, przybliża
gminny budżet – w zakresie za-
równo projektów, jak i realizacji.
Mieszkańcy mogą na bieżąco śle-
dzić postępy prac w realizacji bu-

dżetu oraz w łatwy sposób wy-
szukać informacje, co w ich
najbliższej okolicy jest plano-
wane do wybudowania, która
inwestycja jest w trakcie wyko-
nywania, a która została już
ukończona.

Portal MOBILNOŚĆ łączy
wszystkie dane dotyczące sieci
dróg. Przygotowane kompozy-
cje dotyczą tu m.in. inwestycji
drogowych i kwestii bezpie-
czeństwa na drogach, które to
zagadnienia wiceburmistrz Ro-
bert Widz w sposób obszerny
przedstawił na ostatnim face-
bookowym live chacie z burmi-

strzem Danielem Putkiewiczem
(b.com/putkiewicz). W portalu
mieszkańcy znajdą również in-
formacje dotyczące utrzymania
dróg publicznych, parkingów,
ścieżek rowerowych czy trans-
portu miejskiego. Narzędzie po-
zwala też śledzić ruch autobu-
sów w czasie rzeczywistym.

Gminne portale nadal są
rozwijane i będą systematycznie
wzbogacane zarówno o nowe
funkcjonalności, jak i o nowe de-
dykowane mieszkańcom kom-

pozycje mapowe. Już wkrótce
udostępnimy portale z miejsco-
wymi planami zagospodarowa-
nia przestrzennego, informacjami
o ochronie przeciwpowodziowej
i ochronie środowiska. O udostęp-
nieniu nowych portali będziemy
informować na bieżąco.

– Wielowarstwowe dane
przestrzenne to dziś jedno z pod-
stawowych narzędzi naszej
pracy, np. nad budżetem gminy,
a następnie nad nadzorem jego
realizacji – podkreśla burmistrz
Daniel Putkiewicz. – Na tej pod-
stawie opracowujemy też cho-
ciażby koncepcje poprawy bez-

pieczeństwa ruchu drogowego,
mamy szybki dostęp do danych
demograficznych wybranego
obszaru, a nawet mamy zwizu-
alizowany rynek nieruchomości
oraz ich obrotu – podaje przy-
kłady burmistrz.

Na stronie internetowej
www.mapy.piaseczno.eu jest
opublikowany film instrukta-
żowy z obsługi portali prze-
znaczonych dla mieszkańców. 
Zachęcamy do korzystania z udo-
stępnionych narzędzi.

Nowe portale dla mieszkańca już dostępne!
Mieszkańcy poszukujący informacji o swojej okolicy, planach gminy czy sieci transportu mają teraz ułatwione zada-
nie. Gmina Piaseczno przygotowała portale Systemu Informacji Przestrzennej, które dostępne są pod adresem inter-
netowym: www.mapy.piaseczno.eu.

Strona główna Gminnych Portali Systemu Informacji Przestrzennej www.mapy.piaseczno.eu

Portal Informator 

Portal Budżet Gminy 

Portal Mobilność 
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Jeśli chodzi o seniorów i ich po-
trzeby, to trwa obecnie flagowa in-
westycja gminy w postaci bu-
dowy domu seniora przy ulicy
Szkolnej, o czym pisaliśmy w po-
przednim wydaniu „Gazety Pia-
seczyńskiej”. O pomyśle na stwo-
rzenie nowego miejsca, gdzie
możliwość rozwoju i integracji ze
społeczeństwem realizowałyby 
z kolei osoby niepełnosprawne, 
pisaliśmy natomiast w zeszłym
roku, przedstawiając pomysł prze-
niesienia do budynku szkoły przy
ul. Sikorskiego Warsztatów Terapii
Zajęciowej z Zalesia Dolnego.

WTZ - miejsce niezwykle

potrzebne

Warsztaty oferują dzienny
pobyt osobom dorosłym z nie-
pełnosprawnością fizyczną i in-
telektualną w stopniu lekkim,

podczas którego prowadzona
jest rehabilitacja społeczna i za-
wodowa. – To niezwykle ważne,
aby te osoby, których w naszej
gminie jest całkiem sporo, miały
stworzoną możliwość rozwoju 
i integracji ze społeczeństwem
– mówi burmistrz Daniel Putkie-
wicz. – Jednocześnie udział pod-
opiecznych w zajęciach daje ich
rodzicom i opiekunom możli-
wość w miarę normalnego funk-
cjonowania zawodowego czy
choćby chwilę odpoczynku. Jako
samorząd czujemy się zobowią-
zani zapewnić dogodne miejsce
do takiej działalności – dodaje
burmistrz.

Jak działają WTZ?

Na terenie gminy placówka
działa od 1995 roku i zapewnia 39
miejsc aktywizacji społecznej 
i zawodowej osobom niepełno-
sprawnym. Są to osoby m.in. 
z upośledzeniem umysłowym,

niewidome, niedosłyszące, z ze-
społem Downa, reumatoidalnym
zapaleniem stawów, autyzmem.
– Warsztaty Terapii Zajęciowej są
etapem przygotowującym osoby
niepełnosprawne do szerszego
wejścia w życie społeczno-zawo-
dowe, w tym do podjęcia pracy.
W praktyce jest to bardzo trudne,
ponieważ w naszym kraju
otwartość pracodawców na za-
trudnianie osób niepełnospraw-
nych intelektualnie jest ciągle 
bardzo mała – mówi Łukasz
Owczarek, kierownik Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej w Pia-
secznie.

Uczestnicy zajęć mają do
dyspozycji pracownię gospodar-
stwa domowego, ogrodniczą,
rękodzieła artystycznego, cera-
miczną, introligatorską, technik
zdobniczych, grafiki warsztato-

wej. Przy wsparciu instrukto-
rów tworzą wiele pięknych
przedmiotów, rękodzieło, przed-
mioty użytkowe, które mogą
być sprzedawane podczas róż-
norodnych kiermaszów i im-
prez charytatywnych.

Integracja społeczna 

- ważna dla obu stron

– Tematu niepełnospraw-
ności nie można unikać, nie
można chować głowy w piasek
i mówić, że nas to nie dotyczy.
Taki problem może pojawić się
bowiem w każdej rodzinie, czę-
sto niespodziewanie. Dlatego
jako społeczeństwo powinni-
śmy umieć wzajemnie się sza-
nować i wspierać – przekonuje
Hanna Kułakowska-Michalak, 
I zastępca burmistrza. Stąd tak
ważna jest funkcja edukacyjna
i integracyjna wśród dzieci 
i młodzieży. Kształtowaniu od-
powiedzialnych postaw służą

długofalowe programy integra-
cyjne prowadzone w szkołach
podstawowych i ponadgimna-
zjalnych oraz przedszkolach.
Programy takie realizowane są
od 2004 roku. Dotychczas, 
w trakcie 1 500 godzin zajęć,
wzięło w nich udział około 3 000
uczniów i przedszkolaków. 
– Prowadzący program „Bez krę-
pacji o integracji” instruktorzy
WTZ KSNAW Piaseczno zachę-
cają uczestniczącą w zajęciach
młodzież do doświadczenia
ograniczeń wynikających z nie-
pełnosprawności na własnej
skórze. Przygotowali dla nich
zadania związane z wykonywa-
niem codziennych czynności 
z zawiązanymi oczami, w słu-
chawkach generujących szumy,
z usztywnionymi kończynami
czy na wózku inwalidzkim 

– opowiada Łukasz Owczarek. 
– Osoby niepełnosprawne na-
tomiast chętnie odpowiadały na
pytania młodzieży. Dyskusje na
temat codziennego życia, pro-
blemów i ograniczeń przepla-
tały się z luźnymi rozmowami
o wspólnych zainteresowa-
niach i marzeniach – dodaje kie-
rownik WTZ.

Konieczna przeprowadzka

Lokal przy ul. Modrzewio-
wej 2 w Piasecznie, w którym
od 25 lat funkcjonuje ośrodek,
od dawna jest w coraz gorszym
stanie, a ze względu na małą po-
wierzchnię uniemożliwia reali-
zację niektórych zajęć terapeu-
tycznych i przyjęcie większej
liczby osób z niepełnoprawno-
ścią. Wymaga gruntownego re-
montu lub kwalifikuje się do
rozbiórki i ponownej budowy,
co ze względów formalnych
niestety nie jest możliwe do

wsparcia przez samorząd, a fun-
dacja prowadząca warsztaty nie
ma takich środków. Stąd pojawił
się pomysł, aby warsztaty prze-
nieść do niezależnego skrzydła
szkoły przy ul. Sikorskiego, skąd
wyprowadziły się na ul. Szkolną
klasy zerowe.

Demografia przemawia

za lokalizacją

Proponowana nowa lokali-
zacja WTZ opiera się na analizie
demograficznej, która wskazuje,
że w ciągu najbliższych pięciu lat
liczba dzieci zgłaszanych do edu-
kacji szkolnej w centrum miasta
będzie się utrzymywała, a nawet
spadała. Dzięki oddaniu do
użytku nowej szkoły, funkcjonu-
jącej w ramach Centrum Eduka-
cyjno-Multimedialnego, mamy
obecnie trzy szkoły, które obsłu-
gują centralną część miasta. Po
likwidacji gimnazjów jest to łącz-
nie pięć budynków szkolnych, co
daje sporą elastyczność w kształ-
towaniu obwodów szkolnych. SP
nr 5 w dwóch budynkach daje
miejsce 1 500 uczniom, SP nr 1 
w dwóch budynkach daje miej-
sce 1 200 uczniom, zaś SP nr 4
mieszcząca się w jednym bu-
dynku zapewnia naukę 600
uczniom. Znajomość trendów
demograficznych oraz planów
inwestycyjnych daje gminie
możliwość długofalowego plano-
wania zapotrzebowania na miej-
sca w szkole, tak aby obiekty były
wykorzystywane równomier-
nie. Dzięki temu mamy zapew-
nione utrzymywanie jedno-
zmianowości dla klas 4–8 oraz 1,5
zmiany dla dzieci z klas 1–3, 

w przypadku których bufor cza-
sowy wypełniają dobrze zorga-
nizowane świetlice.

Szkoła będzie funkcjono-

wać bez zakłóceń

Przekazanie pomieszczeń
w niezależnym skrzydle szkoły,
z własnym wejściem na po-

trzeby WTZ, nie wpłynie zna-
cząco na organizację pracy 
w szkole. – Zachowany zostanie
dotychczasowy komfort nauki
i pracy, a organizacja szkoły

praktycznie się nie zmieni – za-
pewnia dyrektor SP nr 5 Dariusz
Nowak. Szkoła Podstawowa nu-
mer 5 funkcjonuje w dwóch bu-
dynkach. Począwszy od wrze-
śnia br., najmłodsze roczniki od
zerówek do klas czwartych będą
się uczyć w obiekcie przy ul.
Szkolnej 14, zaś w budynku przy

ul. Sikorskiego 20 zlokalizowane
będą oddziały klas starszych. 
– W tej chwili planujemy w każ-
dym budynku umieścić 36 od-
działów. Dane demograficzne

Północna część Piaseczna, będąca najgęściej zaludnionym ob-
szarem miasta, powinna być multifunkcyjna, gwarantując jak
najwięcej funkcji publicznych i społecznych. Jedną z nich jest
zapewnienie miejsca integracji, rehabilitacji i rozwoju osobom
starszym i niepełnosprawnym.

Nowa lokalizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej

Budki dla jerzyków wykonane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

Foto archiwum WTZ

Spotkanie WTZ z podróżnikiem Aleksandrem Dobą

Foto archiwum WTZ

Pomysł na nową lokalizację WTZ Piaseczno w budynku SP nr 5   Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Miasto przyjazne mieszkańcom

Nagroda dla WTZ z Piaseczna

Foto archiwum WTZ
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wskazują na to, iż w przyszłych
latach ich liczba będzie się
zmniejszać, już w kolejnym
roku przy ul. Sikorskiego prze-
widujemy tylko 32 oddziały –
wyjaśnia dyrektor. Dzięki nowej
organizacji pracy szkoły od no-
wego roku szkolnego w bu-
dynku przy ul. Szkolnej zostaną
wygospodarowane dodatkowe
pomieszczenia na świetlice dla
klas młodszych. Oba budynki
szkoły posiadają duże hale spor-
towe, a budynek przy ul. Sikor-
skiego dodatkowo bezpośredni
dostęp do basenu GOSiR. Praca
na zajęciach edukacyjnych bę-
dzie trwała do godziny 15.30, co
ułatwi dzieciom, ich rodzicom
oraz szkole organizację zajęć 
dodatkowych wspierających
uczniów utalentowanych oraz
ze specyficznymi trudnościami
w nauce.

– Dbając o zdrowie i wygodę
naszych podopiecznych, uczniom
od klasy czwartej do ósmej zapew-
nimy dostęp do szafek, by nie mu-
sieli nosić wszystkich podręczni-
ków w plecakach. Od przyszłego
roku szkolnego ruszamy także z no-
wym projektem i tworzymy klasy
sportowe – pływacką oraz koszy-
karską, w których dzieci będą mo-
gły rozwijać swoje pasje pod okiem
trenerów MKS Piaseczno ściśle
współpracujących z naszą szkołą –
dodaje dyrektor Nowak.

Inwestycje w tej części

miasta

W ciągu ostatnich kilku lat
w części miasta pokrywającej
się z obwodem SP nr 5 wykona-
nych zostało dużo inwestycji
poprawiających zarówno infra-
strukturę drogową, jak i spo-
łeczną i rekreacyjną. Zmoderni-
zowane zostały ul. Szkolna oraz
ul. Powstańców Warszawy, po-
wstały ścieżki rowerowe, któ-
rych sieć sukcesywnie będzie
się zagęszczać, ul. Sikorskiego
połączona została z ul. Wojska
Polskiego, dzięki czemu uła-
twiony został wyjazd z okolic
szkoły. – Obecnie na ukończe-
niu jest przebudowa al. Róż,
wcześniej wyremontowany zo-
stał deptak Marusarzówny,
który również zostanie połą-
czony z ul. Wojska Polskiego. Za
rok powinien być gotowy nowy
obiekt użyteczności publicznej,
w którym będzie zlokalizowany
dzienny dom pobytu seniora,
jak również siedziba klubu se-
niora oraz senioralnej biblioteki
– wylicza burmistrz Daniel Put-
kiewicz. Stale modernizowane
jest zaplecze sportowe GOSiR
wraz z boiskami zewnętrz-
nymi, zaś Park Zachodni przy
al. Róż całkowicie zmienił swoje
oblicze, stając się chętnie odwie-
dzanym miejscem wypoczynku
i rekreacji.

Koncepcja rozbudowy
parku miejskiego

Projekty zostały stworzone 
w oparciu o wyniki pierwszego,
wydobywczego etapu konsultacji
i uwzględniają wyniki ankiety
oraz wnioski, jakie pojawiły się
bezpośrednio w pierwszym
punkcie konsultacyjnym, a także
wytyczne przekazane przez
Urząd Miasta. Uwagi można było
przesyłać drogą mailową, korzy-
stając ze specjalnie przygotowa-
nego formularza, a także przeka-
zywać osobiście – w punkcie
konsultacyjnym w parku, gdzie
była możliwość bezpośredniej
rozmowy z projektantami.

Większość mieszkańców
pozytywnie wypowiedziała się
o przedstawionych propozy-
cjach. Podczas spotkania projek-
tanci przyjmowali wskazania,

uwagi i wyjaśniali wątpliwości,
nie obyło się też bez emocjonu-
jących dyskusji i długich debat.
Wątpliwości i uwagi dotyczyły
przede wszystkim lokalizacji
psiego wybiegu, ilości elemen-
tów programowych w parku,
lokalizacji ławek i leżaków, kwe-
stii bezpieczeństwa oraz roz-
wiązań proekologicznych.

Wiele wypowiedzi doty-
czyło istniejącej, zmodernizowa-
nej już części parku. Wszystkie
sugestie w formie opracowania
zostały przekazane władzom
gminy. Były to przede wszystkim
wskazania do nowych nasadzeń
krzewów kwitnących, wieża dla
jerzyków, remont i naprawa ście-
żek parkowych czy kwestia od-
nowy zabytkowych budynków.

Z przedstawionych warian-
towych propozycji mieszkań-
com bardziej przypadła do gu-
stu koncepcja nr 2, obejmująca
tężnię bliżej bulwaru Perełki
wraz z ogrodem różanym Ce-
cylii.

Punkt konsultacyjny od-
wiedziło bardzo dużo mieszkań-
ców, wszystkie uwagi zostały
zanotowane, przeanalizowane
i podsumowane podczas pre-
zentacji końcowej koncepcji za-
gospodarowania, która miała
miejsce 27 kwietnia 2021.

Końcowa prezentacja kon-
cepcji wkrótce będzie dostępna 
na stronie: www.konsultacje-
park.piaseczno.eu oraz na Face-
booku: www.b.com/Rewitali-
zacjaPiaseczna.

Konsultacje społeczne są prowadzone w związku z opraco-
waniem koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej
części Parku im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie. Celem
drugiego etapu dialogu, przeprowadzonego w marcu br., było
poddanie analizie przez mieszkańców wstępnej dwuwarian-
towej koncepcji zagospodarowania przestrzeni parku.

Konsultacje społeczne, które odbyły się 13 marca w parku                                              Foto Ksztaltownia.pl

Rusz na wycieczkę 
rowerową z questem!

Oba questy zostały opracowane 
w związku z konkursem ogłoszo-
nym przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Piaseczno z okazji Europej-
skiego Tygodnia Zrównoważonego
Transportu, którego laureatami 
zostali autorzy prezentowanych
questów. W związku z wysoką 
wartością merytoryczną zdecy-
dowano o wydaniu nagrodzo-
nych prac, dzięki czemu możemy
dziś w niebanalny sposób odkry-
wać najciekawsze zakątki Górek
Szymona oraz Zalesia Górnego.

Quest po Górkach Szymona
rozpoczyna się i kończy na sta-
cjach Piaseczyńskiego Roweru
Miejskiego, co pozwala na udział
w rowerowej wycieczce także
osobom nieposiadającym włas-
nego jednośladu. Rozwiązując
quest, zarówno mieszkańcy, jak
i turyści mają okazję zapoznać
się ze światem roślin i zwierząt
występujących w tym przepięk-
nym zakątku gminy Piaseczno,
co pozwoli na zrozumienie i do-
cenienie jego walorów przyrod-
niczych i krajobrazowych. Quest
przypomina również często 
zapomniane wydarzenia zwią-
zane z historią tego wyjątko-
wego miejsca.

Po położonym w sercu Choj-
nowskiego Parku Krajobrazo-
wego Zalesiu Górnym popro-
wadzi rowerzystów kolejny 
z wydanych questów. Na szlaku
uczestnicy zabawy napotkają
liczne obiekty kultury i historii.
Quest dostarczy także wielu cie-
kawych informacji z zakresu lo-

kalnego środowiska przyrodni-
czego. Trasa wycieczki wiedzie
uczęszczanymi ulicami, dlatego
podczas jego rozwiązywania kil-
kukrotnie przypominane są za-
sady bezpieczeństwa na drodze.

Aby odbyć wycieczkę, nie są
potrzebne przewodniki ani plany
odwiedzanych miejsc, bowiem
questy zawierają poglądowe
mapki oraz wskazówki pozwala-
jące na łatwą orientację w tere-
nie. Szacunkowy czas przejazdu
opisanych tras wynosi około go-
dziny, dzięki czemu oba questy
stanowią ciekawą propozycję
spędzenia wolnego czasu za-
równo dla uczestników zabawy
podróżujących samotnie czy 
w towarzystwie innych osób do-
rosłych, jak i dla rodzin z małymi
dziećmi. W związku z długością
tras, która wynosi około 4 km,
osoby dysponujące większą ilo-
ścią czasu mogą obie trasy przejść
na pieszo.

Mamy nadzieję, że questy
uwrażliwią mieszkańców gminy
Piaseczno oraz turystów na
piękno krajobrazu, zmotywują
do aktywnego spędzania wol-
nego czasu oraz odkrywania, po-
znawania i dzielenia się informa-
cjami na temat przyrody i historii
miejsc wartych uwagi. Ufamy, że
zainteresowana przyrodą, histo-
rią i kulturą lokalna społeczność,
jak również odwiedzający gminę
Piaseczno goście odkryją możli-
wości spędzania wolnego czasu
w sposób przyjazny dla środowi-
ska, np. poprzez korzystanie z ro-

weru jako ekologicznej formy
przemieszczania się – co przy-
czyni się do zmniejszenia zanie-
czyszczenia środowiska.

Questy dostępne są między
innymi w Wydziale Ochrony
Środowiska i Gospodarki Rolnej,
a wersję elektroniczną pobrać
można ze strony internetowej:
www.piaseczno.eu.

Zachęcamy mieszkańcó do
poznania uroczych zakątków
naszej Małej Ojczyzny. 

Do zobaczenia na szlaku!

Z przyjemnością prezentujemy pierwsze na terenie gminy
Piaseczno questy rowerowe autorstwa Małgorzaty Siuty 
i Przemysława Maciejczyka.

Przykładowe inwestycje w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 5 Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
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Jak działa sieć kanalizacyjna 
i co nie powinno tam trafiać

Dobry zwyczaj 

- nie zapychaj!

Pracownicy PWiK Piaseczno
Sp. z o.o., którzy na co dzień eks-
ploatują sieć kanalizacji sanitar-
nej na terenie naszej gminy, jed-
noznacznie wskazują, że coraz
częściej znajdowane są w niej
przedmioty, które nie powinny
się tam znaleźć. W przypadku
wystąpienia niedrożności sieci
kanalizacyjnej mieszkańcy na-
rażają siebie oraz swoich sąsia-
dów na zalanie piwnic, łazienek,
posesji, występowanie zatorów
oraz uciążliwych zapachów. Ta-
kie incydenty powodują znaczne
straty materialne, są uciążliwe 
i szkodliwe dla środowiska na-
turalnego!

Jak działa sieć kanalizacji

sanitarnej?

Sieć kanalizacyjna i prze-
pompownie ścieków zostały tak

zaprojektowane i wykonane,
aby przyjmować ścieki z na-
szych domów – nieczystości sa-
nitarne z mycia, prania i WC. Je-
żeli jednak wraz ze ściekami
płyną także inne odpady, powo-
dują one niedrożność przewo-
dów kanalizacyjnych. W przy-
padku, gdy odpady dostaną się
do przepompowni, nawijają się
na wirniki pomp, powodując ich
awarię, a w konsekwencji naj-
częściej wylewanie się ścieków
z przepompowni i spiętrzenie
ścieków w kanałach.

Ustawa o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzaniu ścieków wyraźnie
mówi, czego nie należy wrzucać
do systemu kanalizacji.

Co nie powinno trafić do

kanalizacji?

– Zużyte artykuły higieniczne 
i opatrunkowe, takie jak: chus-

teczki nawilżane, pieluchy, pod-
paski, patyczki kosmetyczne,
waciki, bandaże, plastry;
– tłuszcz, oleje roślinne;
– rozpuszczalniki, chemikalia;
– elementy budowlane, w tym
m.in. gruz i żwir;
– nakrętki, korki, gumy do żucia;
– przeterminowane lekarstwa 
i syropy;
– resztki jedzenia;
– gumowe rękawiczki, plasti-
kowe torebki foliowe, prezerwa-
tywy i maski jednorazowe.

W ubiegłym roku PWiK Pia-
seczno usunęło około 300 awarii
na sieciach i przepompowniach
kanalizacji sanitarnej, z czego
60% stanowiły awarie na prze-
pompowniach. Pozostała część
to awarie na sieci kanalizacji sa-

nitarnej. Koszty wymiany, re-
montu istniejących pomp oraz
zakupu nowych w 2020 roku
wyniosły ponad 250 tysięcy zło-
tych netto. Należy pamiętać, że
koszt usuwania awarii na sieci
czy wymiany pomp wpływa
bezpośrednio na ostateczną
cenę odbioru ścieków dla miesz-
kańców.

Jak działa oczyszczalnia

ścieków?

W eksploatacji PWiK Pia-
seczno znajdują się aktualnie
dwie oczyszczalnie ścieków: 
w Piasecznie oraz Wólce Kozo-
dawskiej. W obiektach Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanali-
zacji w Piasecznie Sp. z o.o.
stosowane jest dwuetapowe

oczyszczanie wstępne – mecha-
niczne oraz biologiczne z pod-
wyższonym usuwaniem bio-
genów. Z osadów ściekowych po-
wstałych w procesie technolo-
gicznym w procesie fermentacji
metanowej powstaje biogaz.

Czym jest biogaz?

Biogaz powstaje w procesie
fermentacji osadów ściekowych
i magazynowany jest w zbior-
niku. Wykorzystywany jest on
do wytwarzania ciepła i energii
elektrycznej. W 2020 roku Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. 
wyprodukowało we własnym
zakresie około 900 MW energii.
Stanowi to około 20% całkowi-
tego rocznego zapotrzebowania

na energię elektryczną dla
obiektu oczyszczalni ścieków 
w Piasecznie.

Pozostała część osadów ście-
kowych powstających w proce-
sie oczyszczania ścieków komu-
nalnych przekazywana jest do
firm zewnętrznych, które zaj-
mują się unieszkodliwianiem 
i zagospodarowaniem osadów
ściekowych. W zeszłym roku na
ten cel PWiK przeznaczyło po-
nad pół miliona złotych.

Warto zaznaczyć, że oczysz-
czanie ścieków jest złożonym
oraz trudnym procesem. Co-
dziennie, 7 dni w tygodniu, 
24 godziny na dobę, nad jego
prawidłowym przebiegiem czu-
wają wykwalifikowani pracow-
nicy spółki.

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji sanitarnej prowadzi
do poważnych problemów eksploatacyjnych sieci kanaliza-
cyjnych, przepompowni i oczyszczalni ścieków. Usuwanie
awarii zwiększa koszty użytkowania, a tym samym cenę
odbioru metra sześciennego ścieków.

Zapchana pompa                                                                                                             Foto archiwum PWiK Piaseczno Zbiornik biogazu                                                                                                             Foto archiwum PWiK Piaseczno

Schemat pracy oczyszczalni ścieków w Piasecznie
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Plastik zdominował nasze domy,
lodówki, plecaki, torby zaku-
powe, łazienki, jego obecność
stwierdzono już także w na-
szych ciałach. Badania naukowe
zwracają uwagę na zagrożenie
dla zdrowia spowodowane od-
działywaniem cząstek plastiku
na organizm ludzki. 

Plastik rozkłada się 

nawet do tysiąca lat!

Zanieczyszczenia środowi-
ska plastikiem nie da się nie za-
uważyć. Jest obecny wszędzie: 
w powietrzu, którym oddy-
chamy, w wodzie, którą pijemy,
a nawet w organizmach, które
żyją z dala od cywilizacji. Mikro-
plastik odnaleziono w Rowie Ma-
riańskim, w arktycznym lodzie,
w wodzie, piwie, w ludzkim kale,
a ostatnio – jak donosi brytyjski
„he Guardian” – także w łożysku
nienarodzonych jeszcze dzieci.

NATURALNE ORGANIZMY
ROZKŁADAJĄCE MATERIĘ OR-
GANICZNĄ NIE POTRAFIĄ ROZ-
KŁADAĆ PLASTIKU. OBECNIE

NAUKOWCY MUTUJĄ BAKTE-
RIE, ABY WYTWARZAŁY EN-
ZYMY ROZBIJAJĄCE PLASTIK
NA PROSTE ELEMENTY.

Z ponad 6 mld ton plastiko-
wych odpadów wyprodukowa-
nych od lat 50. XX wieku, tylko
9% zostało poddane recyklin-
gowi, a 12% spalono. Reszta za-
lega na wysypiskach śmieci oraz
dnach mórz i oceanów, a także
unosi się na ich powierzchni,
tworząc wyspy śmieci. Rocznie
przez plastikowe odpady traci
życie STO MILIONÓW ssaków
morskich.

Instalacja artystyczna 

na skwerze Kisiela

Aby sprowokować przemy-
ślenia, Alarm dla Klimatu na ob-
chody Dnia Ziemi, przy współ-
pracy z artystą streetartowym
Rob Royem, przygotował insta-
lację artystyczną w przestrzeni
publicznej pod hasłem „Nie za-
sypuj życia plastikiem”. Rob Roy
specjalizuje się w tworzeniu
rzeźb z materiałów recyklingo-
wych oraz odpadów, jak karton,
resztki styropianu, siatki itp. 
– Dzieło ma zwracać uwagę
przechodniów spacerujących
przy skwerze Kisiela i wywoły-

wać chęć zmiany swoich nawy-
ków zakupowych – mówi Mał-
gorzata, jedna z członkiń grupy.
– Ogromnie cieszę się, że mogę
pomóc w tej akcji, która jest nie-
zwykle ważna w czasach, kiedy
zanieczyszczenie środowiska pla-
stikiem tak mocno i szybko po-
stępuje i plastik przenika wszę-
dzie – dodaje Beata z Alarmu dla
Klimatu.

Wystawa zdjęć 

#NoBeautyInPlastic

Dopełnieniem akcji jest wy-
stawa zdjęć fotografa Daniela Pe-
tryczkiewicza, ulokowana na
parkanie przy ulicy Sierakow-
skiego. Autor stworzył swój pro-
jekt przy wsparciu ludzi poprzez
platformę crowdfundingową.
Projekt fotograficzny #NoBeau-
tyInPlastic to niemy protest. Za-
foliowany. Nie wydaje dźwięków
ani oddechów. Może zabrzmieć
tylko dzięki każdemu z nas.

Tak o projekcie mówi sam
autor: – Kolejnym przystankiem
na trasie wystawy jest Pia-

seczno – tym bardziej ważnym,
bo po sąsiedzku z moim do-
mem. Bardzo dziękuję zaprzy-
jaźnionej ekipie Alarmu dla 
Klimatu Piaseczno, Urzędowi
Miasta oraz Panu Burmistrzowi
Danielowi Putkiewiczowi za
możliwość pokazania prac. Cie-
szy mnie to podwójnie, ponie-
waż dzięki obecności tych foto-
grafii w przestrzeni miejskiej
wchodzą one bezpośrednio 
w dialog z konsumentami, za-
dają pytania o nasz styl życia.
Mam nadzieję, że pobudzą także
do refleksji. Tu na pewno warto
powiedzieć o estetyce moich fo-
tografii, która jest częstą kwestią
poruszaną w rozmowach. Ludzie
pytają, dlaczego o tak brzydkim
i okropnym problemie opowia-
dam takimi pięknymi obrazami.
Ja odpowiadam także pytaniem
– a czy zwrócilibyście uwagę na
coś, co nie byłoby atrakcyjne?
Żyjemy w świecie obrazkowym.
Jeśli obraz nie przyciągnie naszej
uwagi, ginie. A ja chcę przycią-
gnąć uwagę do najważniejszego
problemu naszego świata – ka-
tastrofy planetarnej. Jednora-
zowy plastik, który jest na mo-
ich fotografiach piętnowany, jest
tylko symbolem. Mówi nam 

o tym, co leży u przyczyny kry-
zysu klimatycznego – a jest 
to nasz nieustający apetyt na
wzrost i napędzająca go nie-
ustannie konsumpcja. W naszym
głodzie jesteśmy niezaspokojeni,
a Ziemia nie jest na liście naszych
priorytetów – mimo że jest na-
szym jedynym domem.

Zmiana nawyków 

to podstawa

Podczas kampanii eduka-
cyjnej STOP PLASTIK chcemy
głośno mówić o tym, że po-
trzebujemy zmian zachowań 
i wdrożenia w życie idei less
waste (mniej odpadów) oraz
zasad 5R (redukuj, użyj po-
nownie, segreguj, odzyskuj,
odnawiaj). – Sprawdź swoje
przyzwyczajenia i nawyki.
Czy zamiast kupować wodę
w dużych kanistrach czy bu-
telkach, nie lepiej użyć nowo-
czesnego filtra? Każda mała
decyzja przekłada się na duży
postęp, jeśli jest wielokrotnie
powtarzana.

Kształtujmy w sobie po-
stawę sceptycznego nastawie-
nia do konieczności posiadania
coraz to nowych rzeczy, ku-
pujmy rzeczy na lata, napra-
wiajmy to, co się jeszcze nada.
Konsumenci w erze informacji
mają coraz silniejszy wpływ
na marketing – kształtujmy go
swoimi wyborami! 

90% wytworzonego pla-

stiku nigdy nie poddano

recyklingowi

Recykling nie jest lekar-
stwem na wszelkie problemy
z gospodarką odpadami. Bar-
dzo dużo odpadów nie nadaje
się do recyklingu z uwagi na
skomplikowaną i wielomate-
riałową budowę lub ich recy-
kling nie jest ekonomicznie
uzasadniony. Jedynym i naj-
bardziej rozsądnym sposo-
bem ich zagospodarowania
jest wykorzystanie energii 
w nich zawartej. Możliwe jest
na przykład spalanie takich
odpadów w specjalistycznych
instalacjach i produkcja ener-
gii cieplnej oraz elektrycznej.
Najlepiej jednak, aby plastiko-
wych odpadów było jak naj-
mniej.

Mikroplastik jest wszędzie

Mikroplastik powstaje w du-
żej mierze na skutek rozpadu
większych kawałków plastiku
pod wpływem działania sił przy-
rody, starzenia czy mechanicz-
nego zużycia.

Dwa największe źródła mi-
kroplastiku to drobiny odrywa-
jące się od opon samochodo-
wych oraz włókna uwalniane 
w czasie prania poliestrowych
czy nylonowych ubrań. Istot-
nym źródłem są też granulki
plastiku używane w kosmety-
kach, np. w peelingach.

Mikroplastik został znale-
ziony w ciele niemal każdej
ryby i morskiego zwierzęcia, ja-
kie było pod tym kątem badane.
Zawierają go również sól mor-
ska, piwo, miód czy woda butel-
kowana. Mikroskopijne włókna
trafiają m.in. na pola uprawne
razem z osadami ściekowymi
pochodzącymi z oczyszczalni.

Dlatego drobiny plastiku
mogą znajdować się w produk-
tach, które jemy lub pijemy. Do
naszych organizmów mogą
przedostawać się też z opako-
wań czy plastikowych sztućców.

Wiadomo, że spożycie mi-
kroplastiku przez organizmy
żywe może prowadzić do zmian
chorobowych przewodu pokar-
mowego, zapalenia tkanek, pro-
blemów z wątrobą, powstawania
nowotworów i zaburzeń endo-
krynologicznych. Mikroplastik
może również ułatwiać przeno-
szenie toksycznych związków
chemicznych i patogenów.

Prawne regulacje i zakazy

Społeczna presja zaowoco-
wała globalnym zapotrzebowa-
niem na konkretne działania.
Rządy 127 państw w lipcu 2020
roku wprowadziły zakazy lub
ograniczenia dotyczące plastiko-
wych toreb na zakupy. Jeszcze 
w 2019 r. Parlament Europejski
podjął dyrektywę w sprawie
zmniejszenia wpływu niektó-
rych produktów z tworzyw
sztucznych na środowisko.
Państwa członkowskie – w tym
Polska – muszą wprowadzić 
w życie przepisy ustawowe, wy-
konawcze i administracyjne nie-
zbędne do wykonania niniejszej
dyrektywy do dnia 3 lipca 2021 r.

Tzw. DYREKTYWA PLASTI-
KOWA to szereg przepisów,

stopniowo wycofujących nie-
przetwarzalny plastik z produk-
cji na terenie UE. Oto jej najważ-
niejsze założenia:
• od lipca 2021 r. zakaz wprowadza-
nia do obrotu 10 plastikowych pro-
duktów jednorazowego użytku –
patyczków higienicznych, sztuć-
ców (widelców, noży, łyżek i pałe-
czek), talerzy, słomek, mieszadełek
do napojów, patyczków do balo-
nów, pojemników do żywności 
i styropianowych kubeczków;
• od 2025 r. nakrętki i wieczka pla-
stikowe będzie można wprowa-
dzić do obrotu tylko pod warun-
kiem, że będą one przymocowane
na stałe do butelek i pojemników;
• od 2025 r. wszystkie butelki pla-
stikowe muszą być wykonane 
w minimum 25% z materiału
pochodzącego z recyklingu, a od
2030 r. – w 30%;
• do 2025 r. poziom zbiórki i recy-
klingu plastikowych butelek na
napoje jednorazowego użytku ma
wynieść 77%, a do 2029 r. – 90%.

Aby to osiągnąć, państwa
będą musiały ustanowić po-
wszechne systemy kaucyjne lub
cele selektywnego zbierania w ra-
mach systemów rozszerzonej od-
powiedzialności producentów. 

Nie przetwarzasz

- zapłacisz!

To nie jedyne zmiany zwią-
zane z ograniczaniem użycia pla-
stiku. Od stycznia 2021 obowią-
zuje PODATEK OD PLASTIKU. Od
każdego kilograma tworzywa,
którego nie poddano przetwo-
rzeniu, państwo członkowskie
płaci 80 eurocentów podatku.
Unia szacuje, że przyniesie to 
6 mld euro rocznie. Najwięcej za-
płacą Francja, Niemcy, Włochy,
Hiszpania i Polska. My, według
unijnych prognoz, ponad 400
mln euro. Wpływy z opłaty, mają
wesprzeć budżet Wieloletnich
Ram Finansowych i Funduszu
Odbudowy po pandemii korona-
wirusa.

Nie zasypuj życia plastikiem
Grupa społeczna Alarm dla Klimatu Piaseczno rozpoczęła całoroczną kampanię STOP PLASTIK, która odbywa się pod pa-
tronatem burmistrza Piaseczna. Akcja ma za zadanie nagłośnić temat olbrzymiego zanieczyszczenia środowiska plasti-
kowymi odpadami.

Ratowanie planety najlepiej zacząć od najbliższego oto-

czenia. Zmieniając własne nawyki, sprawimy, że śmieci bę-

dzie mniej, a jeśli za naszym przykładem pójdą znajomi, 

a ci namówią swoich przyjaciół, to efekty będą zauważalne.

Oto kilka prostych sposobów, które pozwolą na ograni-

czenie „produkcji” śmieci w gospodarstwie domowym:

• po kawę czy smoothie przyjdź ze swoim kubkiem;
• na zakupy wybieraj się z torbami wielorazowego użytku;
• warzywa i owoce pakuj w siatki wielorazowego użytku;
• wybieraj produkty niezapakowane w plastik;
• daj szansę „kranówce” – możesz zainwestować w filtr, jeśli nie
jesteś pewien jakości wody z kranu;
• używaj bidonów lub termosów zamiast butelek jednorazo-
wych;
• zrezygnuj ze słomek lub wybierz ich wariant papierowy czy
szklany;
• nadaj opakowaniom plastikowym drugie życie (pojemnik po
lodach pudełkiem na drugie śniadanie – czemu nie!);
• używaj ubrań z naturalnych materiałów;
• ograniczyć jazdę autem – mikroplastik tworzy się przez ście-
ranie opon, zmniejszysz też zanieczyszczenie okolicy smogiem;
• używaj ekologicznych odpowiedników produktów takich jak
worki na śmieci, szczoteczki do zębów czy myjki;
• wybierz szampon czy mydło w kostce zamiast w butelce czy
tubie;
• zrób sam proszek do prania czy płyn do czyszczenia po-
wierzchni – wystarczy kilka prostych składników, przepisy na
ekodetergenty łatwo znajdziesz w Internecie;
• kupując jedzenie na wynos, weź własny pojemnik – opakowa-
nia styropianowe w kontakcie z ciepłem wydzielają styren, który
przenika do potraw (zaburza układ nerwowy, może wywoływać
depresję).

Dobre nawyki

Instalacja artystyczna STOP PLASTIK na skwerze Kisiela            Foto Małgorzata Idaczek/URZĄD MIASTA

Wystawa zdjęć fotografa Daniela Petryczkiewicza #NoBeautyInPlastic, którą można oglądać na

parkanie przy ul. Sierakowskiego 11 w Piasecznie                        Foto Małgorzata Idaczek/URZĄD MIASTA



Ale to nie wszystkie przejawy
pobożności. Spacerując po oko-
licy, można natrafić także na
inne kapliczki, które nie zmie-
ściły się w publikacji lub o któ-
rych nie mamy wiedzy. Ksią-
żeczka stanowi jednak wspaniałe
zaproszenie do odkrywania ma-
łej architektury sakralnej. Za-
wiera mapę oraz dokładne ad-
resy, które ułatwiają lokalizację
poszczególnych obiektów. Ka-
pliczki, krzyże oraz figury są nie-
odłączną częścią polskiego krajo-
brazu. Ich obecność jest dla nas
tak naturalna, że często ich nie
zauważamy – a warto poświęcić
im chwilę uwagi.

Projekt wydawniczy, który
opracowały Małgorzata Siuta
(tekst, zdjęcia) oraz Katarzyna
Kozłowska (grafika oraz zdję-
cia) – pracownice Chojnow-

skiego Parku Krajobrazowego
– prezentuje subiektywny wy-
bór kapliczek i krzyży przy-
drożnych, świętych figur, kapli-
czek nadrzewnych i nadomo-
wych. Najwięcej tych obiektów 
znajduje się we wsiach i przy 
skrzyżowaniach dróg, głównie 
w Gołkowie, Bogatkach, Głosko-
wie, Pęcherach i Łbiskach. Róż-
norodność ich form oraz rewi-
talizacje obiektów pokazują, jak
ważna jest lokalna tradycja i jak
zróżnicowane są między sobą
nawet poszczególne wsie.

Słowo od autorki

A tak opowiada o swoim
projekcie wydawniczym Małgo-
rzata Siuta: – Wszystko zaczęło
się od zeszłorocznej wiosennej
kwarantanny. W związku z za-
leceniami, aby pracownicy par-

ków krajobrazowych cały dzień
spędzali w terenie, postanowi-
łam odnaleźć wszystkie piase-
czyńskie kapliczki. Dziś wiem
już, że jest to zadanie niemoż-
liwe – nadal zdarza nam się
przypadkiem trafić na scho-
wane przy bocznych uliczkach
czy w przydomowych ogród-
kach figury czy krzyże.

W ten sposób narodził się
pomysł broszury o piaseczyń-
skich kapliczkach. Broszury ta-
kie posiadają chociażby powiat
otwocki czy Nadpiliczne Parki
Krajobrazowe. Dlaczego i my nie
mielibyśmy stworzyć podobnej
publikacji? Tu z pomocą przy-
szło nam Biuro Promocji i Kul-
tury Gminy Piaseczno, które od
razu wyraziło zainteresowanie
tematem.

Krajobraz na obrzeżach sto-
licy podlega intensywnym prze-
mianom, zmieniają się także
same kapliczki. Broszura jest
próbą udokumentowania lokal-
nych kapliczek oraz spisania ust-
nych przekazów na ich temat.

W tym miejscu muszę po-
dziękować wszystkim moim
rozmówcom, w szczególności
piaseczyńskim sołtysom. Bez
historii lokalnych mieszkańców
broszura ta byłaby jedynie zbio-
rem zdjęć. To właśnie rozmowy
z piasecznianami, opiekunami
kapliczek, ich sąsiadami czy po-
tomkami ich twórców, są źró-
dłem zawartych w broszurze
informacji.

Co ciekawe, spośród opisa-
nych w broszurze stu kapliczek
tylko jedna wpisana jest do re-

jestru zabytków – niejako przy-
padkiem, ponieważ za nią, na
tej samej działce, znajduje się
zabytkowy cmentarz wojenny.
Tymczasem na naszym terenie
jest sporo naprawdę pięknych 
i ciekawych obiektów. Do naj-
starszych, datowanych na XIX
wiek, należą kolumna przy 
rondzie bitwy pod Gołkowem 
w Piasecznie, figura Maryi przy
dawnym dworze w Wólce Ko-
zodawskiej, figura św. Nepomu-
cena w Żabieńcu, kapliczka ma-
ryjna przy szosie Bogatki –
Wólka Pęcherska, kapliczka po-
stumentowa w Łosiu, kapliczka
przy rondzie „Solidarności” 
w Piasecznie czy pozbawiona
już figury kolumna przy parku
dworskim Chylice-Pólko.

Zapraszamy Państwa do sa-
modzielnego odkrywania kapli-
czek podczas spacerów czy wy-
cieczek. Poszukiwania ma za
zadanie ułatwić zawarta w bro-
szurze mapa oraz dokładne ad-
resy. Kapliczki są stosunkowo
niewielkim elementem otacza-
jącego nas krajobrazu, jednakże
niewątpliwie urokliwym i czę-
sto posiadającym własną histo-
rię, do której poznania serdecz-
nie zapraszamy.

Broszura zatytułowana Ka-

pliczki znad Jeziorki wkrótce
będzie dostępna do wypożycze-
nia we wszystkich filiach Bi-
blioteki Publicznej w Piasecz-
nie. Jej wersja elektroniczna
udostępniona została również
na stronie urzędu: www.pia-
seczno.eu/poznaj-kapliczki-i-
krzyze-znad-jeziorki/.

Piaseczyńska KULTURA

Poznaj kapliczki i krzyże znad Jeziorki
Nakładem gminy Piaseczno wydana została broszura, w której autorce Małgorza-
cie Siucie udało się zebrać i zaprezentować sto kapliczek, krzyży i figur przydroż-
nych z terenu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i gminy Piaseczno.

Scena Józefosław

Na ogół artyści goszczą na scenie
Klubu Kultury w Józefosławiu lub
scenie plenerowej zaaranżowanej
na terenie placówki, ale można
ich również spotkać w innych jó-
zefosławskich przestrzeniach.

W najbliższym czasie zapra-
szamy na koncerty artystów po-
zornie różnych stylistycznie, któ-
rych jednak coś łączy – piosenki 
z przesłaniem, z polskim tekstem,
traktujące o różnych aspektach
życia. Jeśli zniesione zostaną ob-
ostrzenia, to będzie można w nich
uczestniczyć osobiście w Klubie
Kultury przy ul. Julianowskiej 67a.
Pewna jest natomiast transmisja
na FB Centrum Kultury.

Roman Roczeń – koncert pio-

senek żeglarskich

29 kwietnia, godz. 21.00

Spotkanie z Romanem Ro-
czeniem to muzyczna wędrówka
po bezkresach polskiej interesu-
jącej piosenki. Znaleźć tu można
piosenkę żeglarską, obok przy-

siadła się piosenka poetycka, ale
przydarzy się także soczysty
rock&roll. W koncercie weźmie
również udział Krzysztof Kowa-
lewski, którego gitara zachwyca
bogactwem rozwiązań muzycz-
nych i trafnością aranżacji.

N/N – piosenki kryminalne

2 maja, godz. 21.00

N/N to duet grający bluesa… 
i nie tylko. Ich repertuar to hi-
storie kryminalne, ballady mor-
derców, piosenki o granicznych
namiętnościach. Są to między
innymi piosenki Johnny’ego Ca-
sha, Nicka Cave’a czy he Doors.
Oprócz atmosfery rodem z fil-
mów noir wyróżnia ich fakt, że
wszystkie utwory prezentują po
polsku. Ich występ to nie tylko
piosenki, to przede wszystkim
historie: z muzyką i bez. N/N to
nazwa nawiązująca do policyj-
nego określenia „nieznana z na-
zwiska” dotyczącego nieziden-
tyfikowanych ofiar przestępstw.

Scena Józefosław to cykl koncertów,
spektakli, występów kabaretowych i in-
nych wydarzeń kulturalnych Centrum
Kultury w Piasecznie, które odbywają
się na terenie Józefosławia.

KALENDARIUM – MAJ 2021

2 maja, godz. 21.00

SCENA JÓZEFOSŁAW

Piosenki kryminalne

3 maja, godz. 11.00

230. ROCZNICA UCHWALENIA

KONSTYTUCJI 3 MAJA

Hołd Pamięci, historyczna

gra rodzinna. Piaseczno, 

plac Piłsudskiego, Park im.

Książąt Mazowieckich

5 maja, godz. 19.30

PO NAPISACH KOŃCOWYCH

Grzegorz Emanuel

6 maja, godz. 21.00

SCENA JÓZEFOSŁAW

TAORLUATH

Wieczór z muzyką celtycką

7 maja, godz. 19.30

ŚWIECZOWISKO

8 maja, godz. 15.00 i 16.00

BALET KLASYCZNY DLA DZIECI

Prowadząca – Anna Dzień-

kowska (Ballet Dance)

8 maja, godz. 20.00

SCENA JÓZEFOSŁAW

Bluesowy Kuran(t)

9 maja, godz. 10.00

ULICAMI PIASECZNA. MIEJ-

SKI SPACER HISTORYCZNY

Zbiórka: Józefosław, przysta-

nek OGRODOWA (L39), skrzy-

żowanie ul. Cyraneczki i ul.

Ogrodowej. Koniec: Józefo-

sław przystanek KAMERALNA

(L39), ul. Wilanowska

10 maja, godz. 10.00

SPOTKANIE Z MUZYKĄ

Filharmonia dzieciom

12 maja, godz. 18.00

MAGNESY Z PODRÓŻY

Mila Urbex

12 maja, godz. 19.30

AKT VIII. SCENA LIX

14 maja, godz. 20.00

RECITAL PAWŁA GÓRSKIEGO

z zespołem

15 maja, godz. 10.00

WSZECHNICA RODZICA. PRE-

ZENT DLA MAMY

Prowadząca - Diana Stru-

gała - warsztaty online

15 maja, godz. 21.30, 22.00,

22.30 NOC MUZEÓW. SZKOŁA

DLA DZIEWCZĄT

Multimedialne widowisko 

o historii żeńskiej Wyższej

Szkoły Gospodarczej

15 maja, godz. 17.00-22.00

NOC MUZEÓW NA STACJI

KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ

Przejazdy, zwiedzanie, kon-

certy, animacje

18 maja, godz. 20.00

PLENEROWY WTOREK JAZ-

ZOWY. NEW BONE

Tomasz Kudyk – trąbka, flu-

egelhorn; Bartłomiej Pruc-

nal – saksofon altowy; Do-

minik Wania – fortepian;

Maciej Adamczak – kontra-

bas; Dawid Fortuna – per-

kusja

Piaseczno, Zakątek Kultury,

ul. Kościuszki

19 maja, godz. 20.00 

DZIESIĘĆ SONGÓW NA DZIE-

SIĘĆ LAT

Uczestnicy zajęć z emisji

głosu Przystanku Kultura

20 maja, godz. 19.00

PEGAZ NA BIEGUNACH

22-23 maja

EFFKA. XXI FESTIWAL MA-

ŁYCH FORM TEATRALNYCH

22 maja, godz. 18.00

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY

Wszystko o mojej matce

reż. Pedro Almodovar

23 maja, godz. 10.00

BUKIET DLA MAMY

Prowadząca - Dominika Gór-

ska - warsztat online

26 maja, godz. 18.00

JA I MÓJ PRZYJACIEL

Rozstrzygniecie konkursu

fotograficzno-plastycznego

26 maja, godz. 20.00

DLA CIEBIE MAMO

Koncert uczestników zajęć

Centrum Kultury

27 maja, godz. 20.00

JAM SESSION W JÓZEFO-

SŁAWIU

28 maja, godz. 18.00

ARCY HISTORIE DZIEŁ

Muzy wielkich artystów, czyli

kobiety kryjące się za arcy-

dziełami

29 maja, godz. 18.00

STRASZNE SMOCZYSKO

Premiera grupy TEATRA-

LUSZKI

30 maja, godz. 9.00

AKCJA SZTALUGA. STREFA

DZIECKA

Rodzinne spotkanie malar-

skie. Strefa Kultury, ul. Jana

Pawła II 55, park przed CEM

30 maja, godz. 12.00–18.00

MIASTO DZIECI wydarzenie

z okazji Dnia Dziecka. Przy-

gotowano wiele atrakcji:

spektakle, zabawy, animacje

Piaseczno, skwer Kisiela, Za-

kątek Kultury, rynek

Wstęp wolny!

Część wydarzeń dostępna będzie online – szczegóły można

znaleźć na stronie internetowej www.kulturalni.pl.

Roman Roczeń – koncert piosenek żeglarskich

Foto archiwum zdjęć artysty

N/N – piosenki kryminalne

Foto archiwum zdjęć artysty


