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Informujemy, że 24 grudnia 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.

Mieszkanka Piaseczna, autorka
książek historycznych poruszających również wątki piaseczyńskie, otrzymała prestiżową
nagrodę KLIO za książkę „Warszawskie Dzieci ’44”.
*str. 7

Elektroniczne tablice

Rozbudowujemy System Informacji Pasażerskiej. Pierwsze elektroniczne tablice
przystankowe wyświetlają już informacje
o godzinach przyjazdu autobusów. str. 2

Budżet Obywatelski

W tym roku mieszkańcy wybrali 15 projektów za łączną kwotę 998 782 zł, które
zostaną zrealizowane w ramach Budżetu
Obywatelskiego na 2022 rok.
str. 3

Sterylizacja i kastracja

W lutym 2022 r. rozpoczną się zapisy na
kolejną akcję bezpłatnej sterylizacji, kastracji i chipowania zwierząt dla mieszkańców gminy Piaseczno.
str. 6

Gmina Piaseczno oferuje
doﬁnansowanie żłobka

Gmina w przyszłym roku planuje wydać
na opiekę żłobkową dla najmłodszych
mieszkańców 1,8 mln zł.
str. 7

Najlepsza biblioteka na Mazowszu
Biblioteka Publiczna w Piasecznie zajęła pierwsze miejsce na Mazowszu
w Rankingu Bibliotek 2021 organizowanym przez Instytut Książki oraz dziennik
„Rzeczpospolita”. Nasza biblioteka potwierdziła, że jest instytucją, która rozwija się dynamicznie, wprowadza innowacyjne formy pracy z czytelnikiem
oraz ciągle doskonali się, aby jak najlepiej promować czytelnictwo.

Co dalej z Uchwałą Krajobrazową?
Przepisy Uchwały Krajobrazowej obowiązują już od 2,5 roku. Na razie tylko część przedsiębiorców dostosowała się do norm dotyczących umieszczania reklam w przestrzeni publicznej. Planujemy działania, które przypomną przedsiębiorcom o tym obowiązku. Rozpoczynamy akcję
#sprzatamyreklamy w gminie Piaseczno!
We wrześniu 2015 r. weszły w życie
przepisy pozwalające gminom na
wprowadzanie regulacji dotyczących nośników reklamowych, ogrodzeń i małej architektury, czyli mówiąc krótko – na zadbanie o estetykę
przestrzeni publicznej. Gmina Piaseczno jako jedna z pierwszych
gmin w Polsce skorzystała z tych
przepisów. 25 maja 2019 r. weszła
w życie Uchwała Krajobrazowa dla
gminy Piaseczno, której celem jest
porządkowanie wizualne prze-

strzeni publicznej, a w praktyce poradzenie sobie z ogromną liczbą zaśmiecających ją reklam.
Czy oznacza to, że po 25 maja
2019 r. reklamy zniknęły z przestrzeni samoistnie? Oczywiście nie.
Przedsiębiorcy mieli określony czas
na dostosowanie się do przepisów
(vacatio legis). Ten czas w większości
przypadków już upłynął, a tylko
część reklam i szyldów spełnia wymogi uchwały. Każde prawo wymaga egzekucji, aby nie było mar-

twym prawem. Jednak ze względu
na pandemię COVID-19 wdrożenie
uchwały zostało odroczone. W obliczu zagrożenia zdrowia, bezpieczeństwa oraz kłopotów natury ekonomicznej, wszystkie inne tematy,
a w szczególności te dotyczące estetyki, zeszły na dalszy plan.
Mamy jednak uchwalone prawo
i czas działać. O wdrożenie zapisów
uchwały w życie pytają mieszkańcy
zmuszeni do patrzenia na chaos reklamowy na pobliskich płotach i bu-

dynkach. Pytają także przedsiębiorcy chcący reklamować się zgodnie z przepisami. Dodatkowo gmina
zobligowana jest wprowadzać w życie uchwalone przepisy. W najbliższym czasie rozpoczniemy akcję
informowania przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości, na których
znajdują się reklamy i szyldy niespełniające wymogów, o konieczności
dostosowania nośników do obowiązującego prawa.
cały artykuł na stronie 4
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„Najbardziej odporna gmina”

Elektroniczne tablice na przystankach
Rozbudowujemy System Informacji Pasażerskiej. Pierwsze elektroniczne tablice
przystankowe wyświetlają już informacje o godzinach przyjazdu autobusów.

W rządowym konkursie na najbardziej odporną gminę
w Polsce Piaseczno wygrało w kategorii „gmina średniej
wielkości”.
Gmina Piaseczno mogła się pochwalić wysokim poziomem wszczepienia mieszkańców już w momencie ogłaszania konkursu „Najbardziej odporna gmina”. Pierwszą pozycję udało nam się utrzymać aż do zakończenia konkursu
31 października br. Tym samym nasza gmina wygrała konkurs w kategorii średnich gmin (30–100 tys. mieszkańców)
z wynikiem 65,16% zaszczepionych mieszkańców. Nagrodą
w konkursie jest milion złotych.
– Bardzo nas cieszy przede wszystkim to, że mieszkańcy
korzystają ze szczepień, dbając o bezpieczeństwo własne
oraz innych. Zachęcamy tych, którzy jeszcze nie zaszczepili
się przeciwko COVID-19, do skorzystania z takiej możliwości
w jednym z kilkunastu punktów szczepień na terenie naszej
gminy – mówi burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz.
Gmina złożyła wniosek o odbiór nagrody w rządowym
konkursie. Zgodnie z regulaminem wygrana może zostać
przeznaczona jedynie na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Laureat konkursu przeznacza nagrodę na
dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19 mogą być to wszelkie
czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, proﬁlaktyką oraz zwalczaniem
skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.
W dniu zakończenia konkursu w gminie Piaseczno
w pełni zaszczepionych było 56 179 mieszkańców. W grupie
wiekowej 12–19 lat było to 5 300 osób, w wieku 20–39 lat
– 16 087 osób, 40–59 lat – 21 407 zaszczepionych, wśród
sześćdziesięciolatków (60–69 lat) pełną dawkę przyjęło
7 486 osób, a w wieku powyżej 70 lat takich osób było 7 320.

Nowa sołtys Józefosławia

21 listopada br. w Józefosławiu odbyły się wybory sołeckie. Mieszkańcy wybrali nowego sołtysa oraz członków
Rady Sołeckiej.
Zgodnie z nowym statutem sołectwa Józefosław, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 września
2020 r., wybory sołtysa i członków Rady Sołeckiej miały charakter podobny do wyborów samorządowych czy parlamentarnych. W dniu 21 listopada 2021 r. w godzinach od 8.00 do
18.00 w lokalu wyborczym w Szkole Podstawowej w Józefosławiu uprawnieni do głosowania mieszkańcy (osoby posiadające prawa wyborcze i zamieszkujące na stałe na terenie
sołectwa) mogli oddać głosy na swoich kandydatów. Z prawa
tego skorzystały 843 osoby spośród 7 653 uprawnionych.
Sołtysem Józefosławia została Katarzyna Krzyszkowska-Sut, która uzyskała 439 głosów. Jej kontrkandydat Jan
Adam Dąbek, dotychczasowy sołtys Józefosławia, otrzymał
397 głosów. W skład Rady Sołeckiej weszli: Sylwia Dąbek,
Monika Matusiak, Agnieszka Niemczyk-Proń, Ilona Ośko,
Alicja Perlińska, Maja Szewdzińska-Sikorska i Paweł Wojciechowski.

Pierwsza elektroniczna tablica
z informacją pasażerską pojawiła się kilka dni temu na przystanku KUSOCIŃSKIEGO 02. Kolejna została właśnie zainstalowana na pętli autobusowej
przy dworcu PKP. – Tutejsza tablica, ze względu na dużą liczbę
połączeń obsługiwanych w tym
węźle komunikacyjnym, jest
większa od standardowych tablic przystankowych – zwraca
uwagę wiceburmistrz Robert
Widz. Tablica powinna zacząć
działać w najbliższy czwartek.
W samym budynku dworca PKP
już od jakiegoś czasu działa monitor, na którym pokazywane
są godziny odjazdu autobusów.
Do końca tygodnia zainstalowana zostanie też kolejna tablica – na przystanku SZKOLNA
01 przy ul. Puławskiej.
– Jesteśmy w trakcie zakupu wiat autobusowych i ekranów LCD, na których pojawią

się nie tylko informacje o rozkładzie jazdy autobusów, ale też
inne informacje, które gmina
będzie chciała udostępnić pasażerom – informuje wiceburmistrz. – Nowe wiaty pojawią
się na przystankach DWORCOWA 06 i URZĄD MIASTA 01.
Na każdej gminnej wiacie
przystankowej pasażerowie powinni znaleźć planszę, do której
można zbliżyć smartfon z funkcją NFC, aby uzyskać informację
o nadjeżdżających autobusach.
– Czas przyjazdu autobusu
określany jest na podstawie jego
pozycji GPS, a gdy to jest niemożliwe, na podstawie rozkładu
jazdy. Można zapisać sobie
w przeglądarce adres danego
przystanku i jeszcze przed wyjściem na przystanek sprawdzić,
kiedy przyjedzie autobus – mówi
wiceburmistrz. – Już wkrótce
uruchomimy informację na stronie www, gdzie będzie można

Tablica Systemu Informacji Pasażerskiej przy dworcu PKP
Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
wyszukać przystanek i sprawdzić godzinę przyjazdu autobusu.
W elektronicznej wersji Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca
użytkownicy mają dostęp m.in.
do mapy z położeniem autobusów, co pozwala sprawdzić,
gdzie w danej chwili znajduje

się interesujący nas autobus.
– Wszystko po to, by łatwiej było
korzystać z transportu publicznego – a w naszej gminie mamy
najbardziej rozwiniętą sieć połączeń linii L ze wszystkich
gmin w aglomeracji warszawskiej – podkreśla wiceburmistrz
Robert Widz.

„Gmina dobra do życia”
Piaseczno znalazło się w czołówce ogólnopolskiego rankingu Serwisu Samorządowego PAP „Gmina dobra do życia” 2021.
Ranking Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej
„Gmina dobra do życia” powstał
po raz pierwszy. W ogólnej klasyﬁkacji Piaseczno znalazło się
na dziesiątym miejscu spośród
2 477 gmin w Polsce. W kategorii
„strefy podmiejskie miast na
prawach powiatu” nasza gmina
zajęła zaś miejsce dziewiąte.
Przy opracowywaniu rankingu pod uwagę wzięte zostały
m.in. wydatki inwestycyjne gmin,
ich atrakcyjność migracyjno-osadnicza, jakość oświaty, ale też dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji, zieleni czy Internetu.
– Do stworzenia rankingu
posłużyły również mniej oczywiste wskaźniki, takie jak usłonecznienie czy klimatyczny bilans
wodny. Nie jest to przypadek,
w rankingu po raz pierwszy bowiem w szerokim zakresie wy-

korzystano różnorodne dane środowiskowe – informuje PAP.
– Wysokie miejsce w takim
rankingu zawsze cieszy. W końcu
nasze działania skoncentrowane
są na tym, aby mieszkańcom żyło
się jak najlepiej – mówi burmistrz
Daniel Putkiewicz. – Tak jesteśmy
widziani i oceniani na zewnątrz,
choć zdaję sobie sprawę, że z perspektywy mieszkańców ta ocena
może być bardziej krytyczna. Nasze starania, aby poprawić jakość
przestrzeni publicznej czy jakość
dróg, wiążą się bowiem z chwilowymi utrudnieniami, zgodnie
z zasadą, że najpierw musi być
trochę gorzej, żeby potem było lepiej – dodaje burmistrz.
Ranking opracowany przez
prof. Przemysława Śleszyńskiego
z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Polskiej Akademii Nauk powstał

Piaseczno gminą dobrą do życia
w oparciu aż o czterdzieści osiem
wskaźników z dziesięciu następujących obszarów życia: środowisko naturalne, demografia,
rozwój społeczno-ekonomiczny
i dobrobyt, rynek pracy, warunki
mieszkaniowe, infrastruktura
osadnicza i ład przestrzenny,
zdrowie i bezpieczeństwo, dostępność i jakość usług, dziedzic-

Foto Piotr Michalski
two, kultura i rekreacja oraz spójność społeczna. Honorowy patronat nad rankingiem objęli:
Prezes Rady Ministrów Mateusz
Morawiecki, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich
RP, Unia Miasteczek Polskich
oraz Unia Metropolii Polskich.
Wyniki rankingu są do pobrania na samorzad.pap.pl.

Nowe połączenie z Działkową już gotowe
Dobiegają końca prace przy budowie kolejnego odcinka ul. Cyraneczki i drogi
10 KDL w kierunku ul. Działkowej. Inwestycja była realizowana przy współfinansowaniu przez okolicznych deweloperów. Obie budowane w ramach tej
inwestycji ulice są już przejezdne.
– Brakuje jeszcze zapór na moście nad rowem Jeziorki. Trzeba
pamiętać, że to wciąż plac budowy, więc prosimy o zachowanie ostrożności – mówi wiceburmistrz Robert Widz. – Udało nam
się stworzyć nowe, bezpieczne
dla pieszych i rowerzystów połączenia drogowe, dzięki którym
mieszkańcy ul. Działkowej na
odcinku od ul. Wilanowskiej do
drogi 10 KDL odetchną, bo ruch
przeniesie się na te nowe drogi.
Warta blisko 6 mln zł inwestycja została częściowo sﬁnansowana przez deweloperów, którzy realizują w jej sąsiedztwie

budowę swoich osiedli. To efekt
podjętych przed dwoma laty
przez władze gminy negocjacji
z inwestorami prywatnymi
w sprawie współﬁnansowania
budowy dróg publicznych w Józefosławiu. Gmina pozyskała od
deweloperów na budowę obu
dróg około 2,3 mln zł.
Jeden z inwestorów zobowiązał się również do tymczasowego utwardzenia drogi
16 KDD (ul. Rekreacyjna) o szerokości 6 m na odcinku od drogi
10 KDL do ul. Spacerowej.
W przyszłości ul. Cyraneczki
zostanie połączona z ul. Zimową,

Ulica Cyraneczki
by zapewnić dojazd do projektowanej szkoły w Julianowie.
Na grudniowej sesji Rady
Miejskiej pojawi się projekt
uchwały o nadaniu nazwy no-

Foto Robert Widz/URZĄD MIASTA
wej drodze. Radni wybiorą nazwę ulicy spośród trzech propozycji: Przyrodnicza, Laurencji,
Czarnuszki.
*
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Jak powinny wyglądać okolice dworca?
W drugiej połowie listopada projektanci zbierali wnioski
mieszkańców dotyczące przyszłego zagospodarowania okolic dworca PKP w Piasecznie.
W związku z przystąpieniem do
procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów
w okolicach dworca PKP, gmina
Piaseczno zorganizowała w listopadzie konsultacje społeczne
z mieszkańcami. Projektanci
przygotowali specjalne warsztaty, podczas których wszyscy
zainteresowani mogli wziąć
udział w pracach nad koncepcją
zagospodarowania tego istotnego obszaru miasta. Ze względu
na sytuację epidemiczną była
możliwość uczestniczenia w pracach stacjonarnie oraz skorzystania z narzędzi internetowych.
Swoje uwagi można było zgłaszać
również telefonicznie lub mailowo do urzędników przygotowujących wraz z projektantami
mpzp dla tego obszaru. Koncepcja
będzie obejmowała obszar sąsiadujący z terenami kolei w rejonie
dworca PKP Piaseczno, pomiędzy

ul. Jana Pawła II na północy
a ul. Sienkiewicza na południu,
a także przyległy do tego terenu
obszar ograniczony ulicami
Dworcową i Poniatowskiego od
wschodu i ul. Broniewskiego od
zachodu.
Pytania, pomysły,
wnioski
Podczas konsultacji projektanci chcieli dowiedzieć się, w jaki
sposób mieszkańcy obecnie korzystają z tego obszaru, a jak chcieliby
korzystać z niego w przyszłości, co
należałoby zrobić, by ta przestrzeń
lepiej odpowiadała na potrzeby lokalnej społeczności. Prosili mieszkańców o wskazanie miejsc
szczególnie dla nich ważnych
i wartościowych oraz tych, które
powodują najwięcej trudności.
Sporo dyskutowano o terenach
zielonych – tych istniejących, wartych zachowania lub rewitalizacji,
a także takich, które dopiero mo-

Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

głyby powstać. Drugiego dnia
warsztatów, podobnie jak podczas
specjalnego sobotniego spaceru po
terenie, którego dotyczy opracowanie, sporo mówiono o historycznych uwarunkowaniach
terenów w sąsiedztwie torów kolejowych. Przede wszystkim chodzi o infrastrukturę dawnej stacji
przeładunkowej kolei wąskotorowej. Zarówno mieszkańcy czy
zarządcy kolejki, jak i sami projektanci chętnie widzieliby tu
przestrzeń wypoczynkowo-muzealną.
Bez wątpienia ważnym dla
mieszkańców tematem jest znaczenie transportowe tych terenów. Dworzec i jego bezpośrednie sąsiedztwo to bardzo ważny
węzeł komunikacyjny i – co się
z tym wiąże – jedną z najważniejszych dla pasażerów kwestii
jest wygoda korzystania z transportu publicznego oraz zapewnienie wystarczającej liczby
miejsc parkingowych w okolicach dworca. Po drugiej stronie
tego samego problemu są okoliczni mieszkańcy, którzy borykają się z problemem pasażerów
parkujących swoje samochody
pod ich domami. Nie zabrakło
więc rozmów na temat możliwości stworzenia dodatkowych

parkingów, w tym parkingu
wielopoziomowego. Projektanci
pytali też mieszkańców o to, jakie nowe funkcje powinny się
znaleźć w planie dla tego obszaru miasta.
Więcej zieleni, ścieżek
rowerowych i połączeń
przez tory
Zielone skwery, place zabaw
dla dzieci i młodzieży, miejsca wypoczynku i rekreacji zarówno
w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej, jak i w innych punktach w okolicy dworca – tego zdecydowanie mieszkańcom brakuje.
Oczywiście bardzo ważna
jest funkcja komunikacyjna. Plac
przy dworcu PKP już teraz pełni
rolę komunikacyjnego hubu.
Mieszkańcy przesiadają się tu
z pociągów do autobusów, samochodów czy na rowery. Rola tego
węzła komunikacyjnego będzie
rosła, zwłaszcza po wprowadzeniu dodatkowych połączeń kolejowych dzięki uruchomieniu linii
WKD do Piaseczna, a w przyszłości być może dzięki rozbudowie
torów kolejowych. Kluczowe jest
więc zapewnienie bezpiecznych
przejść między peronami kolejowymi a przystankami autobusowymi, a także zlokalizowanymi
w bliskim sąsiedztwie stacji osiedlami mieszkaniowymi.
Niezbędne jest też zapewnienie wystarczającej liczby miejsc
parkingowych po obu stronach

Na warsztatach mieszkańcy pracowali pod okiem projektantów i urzędników
Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska
torów. Padały propozycje konkretnych rozwiązań, w tym
ewentualne lokalizacje parkingu
wielopoziomowego czy podziemnego. Mieszkańcy zwracali
też uwagę na potrzebę zapewnienia parkingu rowerowego i proponowali rozszerzenie zasięgu
Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego o nowe obszary miasta
i gminy. Podkreślali też potrzebę
wytyczenia ścieżek rowerowych na ulicach prowadzących
w stronę dworca PKP, zwłaszcza
na ulicach Chełmońskiego i Wyczółkowskiego.
Zwrócono też uwagę na potrzebę budowy nowych połączeń przez tory kolejowe – czy
to w postaci tunelu, czy kładki.
Na przedłużeniu ul. Nadarzyńskiej mieszkańcy widzieliby najchętniej szeroki, doświetlony
tunel pieszo-rowerowy. Z ko-

lei problematyczny przejazd
przez tory między ulicami Jana
Pawła II i Orężnej mieszkańcy
chcieliby zastąpić tunelem.
Wiosną odbędą się
kolejne konsultacje
W kolejnym etapie projektanci przygotują koncepcję programowo-przestrzenną dla okolic dworca PKP. Wiosną dokument ten, zawierający propozycje konkretnych rozwiązań,
również zostanie poddany konsultacjom społecznym. A następnie, uwzględniając złożone
uwagi, urbaniści przygotują
projekt MPZP dla opracowywanego terenu, wyłożenie jest planowane na wrzesień 2022 roku.
Również na tym etapie, w sposób sformalizowany, mieszkańcy
będą mogli zgłaszać uwagi do
projektu.

Poznaj wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim
W tym roku mieszkańcy wybrali 15 projektów za łączną kwotę 998 782 zł, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.
W tegorocznej edycji złożono 6 173
karty do głosowania, z czego 4 530
drogą elektroniczną. 6 032 osoby
oddały głos poprawnie, natomiast
141 osób zagłosowało nieprawidłowo. Głównymi powodami nieważnych głosów były oddanie
głosu zarówno za pomocą tradycyjnej karty papierowej, jak i online, a także podanie nieprawidłowych danych na karcie do głosowania. Zgodnie z regulaminem
Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie takie głosy nie mogły zostać uznane za ważne.
Do realizacji w 2022 roku
kwaliﬁkują się projekty, które
uzyskały kolejno największą
liczbę głosów, aż do wyczerpania ogólnej kwoty w wysokości
1 000 000 zł przeznaczonej na
ich realizację. W sytuacji, gdy
pozostałe środki ﬁnansowe nie
pozwalają na realizację kolejnego projektu z listy, za przyjęty
do realizacji uznaje się projekt
zajmujący niższą pozycję na liście, jeżeli koszty jego realizacji
mieszczą się w kwocie pozostałej do rozdysponowania. Tym
sposobem do grona zwycięskich projektów przeszedł projekt nr 6 – Deﬁbrylator AED
daleko od szpitala – Henryków–
–Urocze.
Przedstawiamy zwycięskie
projekty, które będą realizowane
w przyszłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie – w kolejności od tego, który
zdobył najwięcej głosów:
1. Pokonamy smog zielenią –

nowe nasadzenia: drzewa,
krzewy, kwiaty, zielone ściany
w Piasecznie!
2. SP Józefosław – rozbudowa
placu zabaw
3. Bezpłatny basen dla młodzieży
4. Naprawa murawy sztucznego
boiska na Stadionie Miejskim
5. SP Józefosław – rozbudowa
sceny szkolnej o konstrukcję nośną wraz z okotarowaniem
6. SP Józefosław – wykonanie
wielofunkcyjnego nagłośnienia
w stołówce szkolnej
7. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt „Dudi” im. Tomasza Dudka
8. Wiszące mosty dla wiewiórek
w naszej gminie
9. Bezpieczne drogi gminne na
przejazdach kolejowych – malowanie pasów akustyczno-wibracyjnych przed przejazdami
10. SP Józefosław – Szkolna Agencja Informacyjna, sprzęt do tworzenia relacji i streamingów
11. Poidełka dla ludzi i zwierząt
12. Stojaki na rowery
13. Doposażenie OSP Chojnów
w specjalistyczny sprzęt do usuwania lokalnych podtopień na
terenie gminy Piaseczno
14. Wi-Fi na Stadionie Miejskim
w Piasecznie
15. Deﬁbrylator AED daleko od
szpitala – Henryków-Urocze.
Serdecznie gratulujemy pomysłodawcom zwycięskich projektów! Dziękujemy za wszystkie
oddane głosy. Szczegółowe wyniki i statystyki znajdują się na
stronie www.bo.piaseczno.eu.

Przykładowe statystyki głosowania w Budżecie Obywatelskim gminy Piaseczno na 2022 rok, więcej danych znajduje się w zakładce „WYNIKI” na stronie internetowej www.bo.piaseczno.eu
Graﬁka piaseczno.budzet-obywatelski.org/wyniki
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Co dalej z Uchwałą Krajobrazową?
Rozpoczynamy rozmowy z przedsiębiorcami.
Przepisy Uchwały Krajobrazowej obowiązują już od 2,5 roku.
Na razie tylko część przedsiębiorców dostosowała się do norm
dotyczących umieszczania reklam w przestrzeni publicznej.
Planujemy działania, które przypomną przedsiębiorcom o tym
obowiązku. Rozpoczynamy akcję #sprzatamyreklamy w gminie Piaseczno!
We wrześniu 2015 roku weszły
w życie przepisy pozwalające
gminom na wprowadzanie regulacji dotyczących nośników
reklamowych, ogrodzeń i małej
architektury, czyli mówiąc
krótko – na zadbanie o estetykę
przestrzeni publicznej. Gmina
Piaseczno jako jedna z pierwszych gmin w Polsce skorzystała z tych przepisów. 25 maja
2019 r. weszła w życie Uchwała
Krajobrazowa dla gminy Piaseczno, której celem jest porządkowanie wizualne przestrzeni publicznej, a w praktyce
poradzenie sobie z ogromną
liczbą zaśmiecających ją reklam.
Czy oznacza to, że po 25 maja
2019 roku reklamy zniknęły

zgodnie z przepisami. Dodatkowo gmina zobligowana jest
wprowadzać w życie uchwalone przepisy. W najbliższym
czasie rozpoczniemy akcję informowania przedsiębiorców
i właścicieli nieruchomości, na
których znajdują się reklamy
i szyldy niespełniające wymogów, o konieczności dostosowania nośników do obowiązującego prawa.
– Rozumiemy, że nie do
każdego dotarła dotąd informacja o Uchwale Krajobrazowej,
wobec czego zaczynamy od
przypomnienia o prawie, które
już obowiązuje i dajemy czas
na wprowadzenie niezbędnych
zmian – podkreśla burmistrz

Po drugie – jakość tych nośników. Używane powszechnie
do celów reklamowych banery
mają to do siebie, że są relatywnie tanie i nietrwałe. Każdy
z nas mija codziennie wyblakłe,
krzywo zawieszone płachty,
o których nawet właściciel
dawno już zapomniał. Ale także
te, które jeszcze wyblaknąć nie
zdążyły – ze względu na ich
liczbę i rozmiary – potraﬁą całkowicie oszpecić okolicę. Z tych
powodów baner jako nośnik informacji o ﬁrmie ma zniknąć
z przestrzeni publicznej na dobre. Zgoda na jego użycie jest
bardzo ograniczona, np. do sytuacji czasowej reklamy sprzedaży nieruchomości. Zastępują

Na budynkach dopuszczalna jest określona liczba i powierzchnia szyldów oraz reklam
Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
z przestrzeni samoistnie? Oczywiście nie. Przedsiębiorcy mieli
określony czas na dostosowanie
się do przepisów (vacatio legis).
Ten czas w większości przypadków już upłynął, a tylko część
reklam i szyldów spełnia wymogi uchwały. Każde prawo
wymaga egzekucji, aby nie było
martwym prawem. Jednak ze
względu na pandemię COVID-19 wdrożenie uchwały zostało
odroczone. W obliczu zagrożenia zdrowia, bezpieczeństwa
oraz kłopotów natury ekonomicznej, wszystkie inne tematy, a w szczególności te
dotyczące estetyki, zeszły na
dalszy plan.
Temat reklam
i krajobrazu powraca
Mamy jednak uchwalone
prawo i czas działać. O wdrożenie zapisów uchwały w życie
pytają mieszkańcy zmuszeni do
patrzenia na chaos reklamowy
na pobliskich płotach i budynkach. Pytają także przedsiębiorcy chcący reklamować się

Daniel Putkiewicz. – W związku
z pandemią przesunęliśmy termin egzekwowania przepisów,
dlatego chcemy zmienić uchwałę,
wydłużając czas na dostosowanie
nośników do obowiązującego
prawa.
Co reguluje uchwała?
Przede wszystkim liczbę
nośników, na których umieszczane są informacje o ﬁrmie. Celem wizualnego porządkowania
przestrzeni jest ograniczenie
liczby kolorowych reklam bijących nas po oczach z każdego
muru i płotu. W przypadku
firm, sklepów czy zakładów
usługowych oznacza to zgodę
na umieszczenie szyldu zawierającego informację o nazwie
i rodzaju usługi oraz konieczność usunięcia pozostałych reklam i banerów reklamujących
usługi danej placówki. Redukcja
oznacza również zakaz wieszania reklam na płotach, poboczach dróg i wszelkich innych
nieprzeznaczonych do tego
miejscach.

go bardziej trwałe nośniki reklamowe, zapewniające wyższą jakość i żywotność.
Po trzecie – rodzaj i rozmiary nośników. Uchwała szczegółowo opisuje, jakie wymiary
mogą mieć stosowane reklamy
i z jakich materiałów mogą być
wykonane. Wszystko po to, aby
zapewnić maksymalnie dużą
spójność w stosowanych rozwiązaniach. Uchwała wskazuje
na terenie gminy cztery obszary, na których obowiązują
różne regulacje. Szczegółowe informacje na ten temat zostały
przygotowane przez gminę
w formie broszury informacyjnej, którą można pobrać ze
strony internetowej krajobraz.piaseczno.eu.
Urzędnicy wyjaśniają
i wspierają
Czego możemy nauczyć się
od tych miast, które powyższym tematem już się zajęły? Po
pierwsze tego, że warto rozmawiać i warto wspólnie przygotowywać się do wprowadza-

Na ogrodzeniu mogą się pojawić jedynie niewielkie szyldy
Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
nych zmian. Czasem bowiem
zastosowanie się do przepisów
będzie wymagało po prostu
zdjęcia z płotu zapomnianego
baneru. Czasem jednak zmiany
będą dotyczyć identyﬁkacji wizualnej ﬁrmy bądź całego budynku, a to wiąże się z kosztami. Dlatego kluczowy jest
dialog z przedsiębiorcami, który
gmina zacznie prowadzić już
od najbliższego miesiąca. Potrzebne będą wspólnie wypracowane dobre rozwiązania,
okresy dostosowawcze oraz
wsparcie dla przedsiębiorców
w projektowaniu i wymianie
szyldów i oznaczeń.
Wprowadzanie w kilku
etapach
Po drugie, dobry dialog wymaga czasu i uwagi. Dlatego
w gminie Piaseczno proces ten
będzie realizowany etapami
i stopniowo będzie obejmował
kolejne rejony gminy. Komunikacja dotrze w pierwszej kolejności do przedsiębiorców
z Józefosławia i Julianowa,
a w drugiej do tych z Zalesia
Dolnego i Górnego. Następnie

będziemy działać w miejscowościach w południowym rejonie
gminy. Specjalnej uwagi i przygotowań wymaga miasto Piaseczno oraz jego ścisłe centrum,
które pozostaje pod opieką konserwatora. Zmiany w mieście
będą realizowane na samym
końcu.
Po trzecie, niezbędna jest
informacja, komunikacja i zaangażowanie mieszkańców. To
właśnie mieszkańcy są największymi beneﬁcjentami ładnego
krajobrazu – czystych ulic, pięknie zaprojektowanej zieleni
i małej architektury oraz niezaśmieconych krzykliwymi reklamami widoków. I to od mieszkańców będzie zależało, na ile
temat ten stanie się priorytetowy w naszej gminie. Hasło
#sprzatamyreklamy jest dla
każdego – i każdy może włączyć
się w sprzątanie okolicy, na początek choćby usuwając stary,
zapomniany baner ze swojego
płotu.
– Bardzo liczymy na to, że
będą nam Państwo podpowiadać, które miejsca wymagają
naszej szybkiej interwencji,

czyli „posprzątania reklam”
w pierwszej kolejności. Już teraz
otrzymujemy takie zgłoszenia
i rozpoczynamy interwencje.
Liczymy jednak na to, że zgłoszeń takich będzie coraz więcej
i wspólnie zaczniemy troszczyć
się o estetykę przestrzeni,
w której żyjemy – mówi Anna
Pakulińska-Attia, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury.
Jak można zwrócić uwagę
gminy na miejsca wymagające szczególnej uwagi?
Można to zrobić na dwa
sposoby: wchodząc na stronę
krajobraz.piaseczno.eu i wysyłając wiadomość w formularzu
zgłoszeniowym lub kontaktując
się z infolinią Wydziału Architektury – nr tel. 22 701 75 51.
Informacje dotyczące obowiązujących przepisów oraz aktualności związane z Uchwałą
Krajobrazową są publikowane
na stronie internetowej krajobraz.piaseczno.eu. Aktualne informacje dla przedsiębiorców
dostępne będą również na stronie internetowej przedsiebiorcze.piaseczno.eu.

Banery zgodnie z przepisami mają zniknąć z przestrzeni publicznej
Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA

Gazeta Piaseczyńska

5

aktualności

8 grudnia 2021, nr 7 (235)

Nauka i zabawa w trosce o środowisko
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej UMiG Piaseczno podejmuje szereg działań edukacyjnych, których celem
jest przekazywanie wiedzy i uczenie zachowań sprzyjających
środowisku.
W mijającym roku Wydział
Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej podejmował różnorodne działania edukacyjne.
Zorganizowaliśmy m.in. rajdy
rowerowe, spacery ze specjalistami, wydarzenia kulturalne,
miasteczko ekologiczne czy
montaż budek lęgowych dla
ptaków na budynku szkoły.
Rajdy rowerowe
Gmina Piaseczno już po raz
siódmy przyłączyła się do kampanii Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu
(„Bezpiecznie i zdrowo dzięki
zrównoważonej mobilności”)
odbywającej się tym razem pod
hasłem „Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj
o zdrowie”. Podczas kampanii
zachęcaliśmy mieszkańców do
zmiany przyzwyczajeń transportowych – które są niekorzystne dla środowiska, szczególnie dla powietrza – a tym
samym do poprawy jakości życia. Proponowaliśmy następujące formy mobilności: transport publiczny, rower, hulajnogi,
wrotki, rolki, ruch pieszy.
W dniach 18 i 19 września
br. odbyły się dwa rajdy rowerowe. Pierwszy zaplanowano
z myślą o zaawansowanych rowerzystach, którzy bez problemu są w stanie pokonać
dłuższy dystans. Uczestnicy
przejechali trasę liczącą 49 km.
W czasie przerwy na ognisko na
Zimnych Dołach odbył się konkurs, podczas którego rowerzyści musieli wykazać się wiedzą
w zakresie ochrony powietrza.
Do wygrania były atrakcyjne
nagrody sportowe. Drugi rajd,
dedykowany rodzinom, liczył
34 km. Trasa prowadziła z Jastrzębia do Ustanowa, gdzie odbyło się ognisko integracyjne.
W spotkaniu uczestniczyła Dorota Krug-Płoska, p.o. naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej,
z którą uczestnicy rajdu mogli
porozmawiać o działaniach

gminy w zakresie ochrony powietrza, a zwłaszcza o niskiej
emisji oraz zrównoważonej mobilności. Również podczas tego
rajdu uczestnicy mogli zdobyć
gadżety sportowe w konkursie
wiedzy.

ków. W ramach kampanii informacyjnej zachęcaliśmy mieszkańców gminy do skorzystania
z dotacji celowej na likwidację
pieca węglowego i zastąpienie
go bardziej ekologicznym źródłem ogrzewania.

Spacery edukacyjne
3 lipca oraz 18 września br.
na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Górki Szymona w ramach realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego
Piaseczna odbyły się dwa spacery, podczas których mieszkańcy mieli okazję poznać rośliny jadalne i lecznicze rosnące
wokół nas.
Prowadzącym spacer był
pan Karol Szurdak, który podzielił się swoją imponującą
wiedzą na temat roślin. Okazuje
się, że z bogactwa roślin, które
rosną w naszym najbliższym
otoczeniu, zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy. Pan Karol
opowiadał o właściwościach roślin i ich roli w kulturze. Pokazał,
jak rozpoznawać rośliny, jak je
przygotowywać, a także do
czego można je wykorzystać
w życiu codziennym. Dodatkowo dowiedzieliśmy się również o bogactwie drzew, które
nas otaczają oraz o tym, jakie korzyści może dostarczyć nam dąb,
brzoza, olcha, wierzba czy klon.
Na wrześniowym spacerze,
którego termin przypadł w trakcie trwania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT), zebrała się grupa
osób, które, jak się okazało, posiadają znaczną wiedzę na
temat roślin jadalnych i leczniczych. Dlatego spotkanie dotyczyło również wymiany wzajemnych doświadczeń, a nawet
przepisów. Na koniec spaceru
zwróciliśmy uwagę na aspekt
zanieczyszczenia powietrza,
rozdaliśmy ulotki i poinformowaliśmy o nowym obowiązku
składania przez mieszkańców
deklaracji dotyczącej Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budyn-

Teatrzyk edukacyjny
12 września br. w Parku
Miejskim im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie odbył się
spektakl ekologiczny pt. „W zielonej Krainie OZ”. Atutami
przedstawienia były: wartka
i pełna humoru akcja, znakomita gra aktorska, a przede
wszystkim dużo informacji dotyczących ochrony środowiska.
W spektaklu poruszone zostały tematy smogu, niskiej
emisji, zmian klimatycznych,
segregacji odpadów i degradacji
środowiska naturalnego. Tematy zostały wplecione w fabułę nawiązującą do słynnej
książki Lymana Franka Bauma
„Czarnoksiężnik z Krainy Oz”.
Spektakl adresowany był głównie do dzieci, natomiast odbiorcami okazali się również dorośli,
co nas bardzo cieszy i motywuje
do kolejnych działań. Przedstawienie przyciągnęło sporą
grupę widzów – obejrzało je ponad sto osób.
Budki lęgowe dla ptaków
W trosce o środowisko na
zlecenie gminy Piaseczno wiosną zamontowano dwadzieścia
zastępczych gniazd dla oknówek na budynku szkoły w Głoskowie. Wraz z gniazdami zamontowano również zabezpieczenia elewacji przed ewentualnymi zabrudzeniami spowodowanymi przez ptaki.
Oknówka jest gatunkiem jaskółki, jej liczebność w Europie
spada ze względu na zmiany
w środowisku, a tworzenie
miejsc lęgowych jest jednym
z najskuteczniejszych działań
czynnej ochrony tego gatunku.
Jest to ptak owadożerny, który
odżywia się m.in. komarami

Wycieczka rowerowa z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu
Foto Bogusław Golik, źródło chodz-na-rower.blogspot.com

Spektakl ekologiczny „W zielonej Krainie OZ” w parku miejskim w Piasecznie
Foto Marta Marecka/URZĄD MIASTA
i muchami. Oknówki gniazdowały już na terenie Szkoły Podstawowej w Głoskowie, dlatego
mamy nadzieję, że szybko zaakceptują nowe gniazda zamontowane specjalnie dla nich.
Montaż gniazd dla oknówek
to kolejne z licznych działań
czynnej ochrony przyrody, re-

dynkach szkół, Urzędu Miasta
i Gminy oraz Sądu Rejonowego
w Piasecznie.
Miasteczko ekologiczne
W ramach kampanii edukacyjnej 3 listopada br. Wydział
Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zorganizował na

nieczyszczeń. W Polsce niska
emisja jest głównym źródłem
zanieczyszczeń powietrza. Dlatego bardzo ważne są działania
edukacyjne i uświadamiające
istotę tego problemu – mówi
Dorota Krug-Płoska.
Podczas warsztatów na
piaseczyńskim rynku uczniowie

W miasteczku ekologicznym uczniowie poszerzali wiedzę na temat zanieczyszczeń powietrza
i ich wpływu na zdrowie
Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
alizowanych od kilku lat na terenie gminy Piaseczno przez
Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Rolnej. W tym
roku w ramach Budżetu Obywatelskiego zamontowaliśmy
m.in. siedemdziesiąt miejsc lęgowych dla jerzyków na bu-

placu Piłsudskiego piknik ekologiczny dla uczniów szkół z terenu gminy Piaseczno. Miasteczko ekologiczne powstało
z okazji Dnia Czystego Powietrza.
– Jesień to czas, kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy,
a wraz z nim wzrost emisji za-

mieli okazję poszerzyć swoją
wiedzę na temat gospodarki
odpadami, zrównoważonego
transportu, zanieczyszczenia
powietrza, wpływu smogu na
zdrowie i sposobów walki z zanieczyszczeniami – a przy okazji
mogli dobrze się bawić.

Ziołowy spacer, podczas którego mieszkańcy mieli okazję poznać rośliny jadalne i lecznicze
Foto Marta Marecka/URZĄD MIASTA
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VI kadencja Młodzieżowej
Rady Gminy Piaseczno

Foto Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno
Uczniowie piaseczyńskich szkół wybrali swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno.
21 października br. odbyły się wybory członków VI kadencji
Młodzieżowej Rady Gminy (MRG). Swoich reprezentantów
wybierali uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół
średnich zlokalizowanych na terenie gminy Piaseczno.
Ostatnia sesja ustępujących radnych V kadencji MRG odbyła się 4 listopada. Była okazją do podsumowania tej nietypowej ze względu na pandemię kadencji. Przy okazji młodzież
podziękowała swoim opiekunom – Michałowi Rosie z ramienia Rady Miejskiej oraz Michałowi Sawickiemu z ramienia
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Tradycyjnie na koniec kadencji młodzi radni przyznali wybranym osobom tytuł Przyjaciela MRG. Tym razem otrzymali go: burmistrz Daniel Putkiewicz, Biuro Promocji i Kultury, schronisko „Na Paluchu”,
pani Olga Śmietanowska, były przewodniczący MRG Michał
Iwan oraz opiekunowie MRG – Michał Rosa i Michał Sawicki.
15 listopada odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń
radnym MRG przez burmistrza Daniela Putkiewicza, wiceburmistrz Hannę Kułakowską-Michalak oraz przewodniczącego
Gminnej Komisji Wyborczej Michała Różyckiego. Dwa dni później
nowi radni wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez
Michał Iwana, mających na celu poznanie się, wyłonienie liderów
oraz wprowadzenie radnych w tematykę działalności MRG.
Pierwsza sesja VI kadencji MRG odbyła się z kolei 24 listopada. Podczas posiedzenia wybrane zostało nowe prezydium MRG. Przewodniczącą została Vladyslava Zelenko,
I wiceprzewodniczącym – Eryk Macenowicz, II wiceprzewodniczącą – Karina Baranowska, funkcję rzecznika pełnić
będzie Tamara Saganek, a sekretarzem został Michał Przeszlakiewicz. Opiekunem MRG z ramienia UMiG nadal jest
Michał Sawicki. Młodzież będzie też wspierał przewodniczący piaseczyńskiej MRG II kadencji Michał Iwan.
Kolejna sesja Młodzieżowej Rady Gminy planowana jest
w styczniu. Do tej pory mają się odbyć dodatkowe warsztaty
dla prezydium i całej rady, które pomogą młodzieży zdobyć
niezbędną wiedzę na temat zakresu swoich działań i możliwości. Zgodnie ze swoim statutem, MRG Piaseczno ma prawo
przedstawiania Radzie Miejskiej oraz burmistrzowi opinii we
wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu lokalnego, a w szczególności w sprawach dotyczących
młodzieży. Kadencja piaseczyńskiej MRG trwa trzy lata.
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Różne bilety, różne strefy
Przypominamy, że w Streﬁe Płatnego Parkowania obowiązują inne bilety postojowe
niż na Miejskich Parkingach Płatnych. Dzięki temu każdego dnia mieszkańcy mogą
parkować bezpłatnie w sumie przez 90 minut.
Strefa Płatnego Parkowania
(SPP) obowiązuje na miejscach
postojowych zlokalizowanych
przy miejskich ulicach. Zalicza
się do niej również niewielki
parking zlokalizowany u zbiegu
ulic Kilińskiego i Nadarzyńskiej czy teren obok kościoła
św. Anny przy pl. Piłsudskiego.
System Miejskich Parkingów Płatnych (MPP) obowiązuje
z kolei na celowo utworzonych
parkingach. Obecnie wliczają
się do nich trzy parkingi: za budynkiem sądu przy ul. Kościelnej, w sąsiedztwie Urzędu Miasta i Gminy między ulicami
Sierakowskiego i Zgoda oraz
przy ul. Puławskiej 5.
Różne miejsca,
różne stawki
Z zasady parkingi są przeznaczone dla kierowców planujących dłuższy postój, a miejsca
postojowe przy ulicach mają
służyć zatrzymaniu się na krócej, w celu załatwienia jakichś
spraw czy zakupów. Ze względu
na potrzebę większej rotacji
miejsc postojowych w sąsiedztwie urzędów, sklepów i punków usługowych, w przypadku
korzystania z miejsca dłużej niż
przez trzy godziny postój w SPP

będzie nieopłacalny w porównaniu z MPP, gdzie maksymalnie zapłacimy 10 zł za dzień postoju.
Należy jednak pamiętać, że
nie możemy korzystać z tego
samego biletu parkingowego w
Streﬁe Płatnego Parkowania i na
Miejskich Parkingach Płatnych.
Oczywiście jeśli wykupimy bilet na określony czas, możemy
skorzystać w tym czasie z postoju w kilku miejscach, jednak
należących w zależności od biletu do SPP lub MPP.
Przykładowo: zapłaciliśmy
za dwie godziny postoju, pobierając bilet z parkomatu przy
ul. Kościuszki obok Urzędu Miasta i Gminy. Po załatwieniu swoich spraw w urzędzie możemy,
korzystając z pozostałego opłaconego czasu, zatrzymać się np.
przy sklepie czy punkcie usługowym na dalszym odcinku
ul. Kościuszki lub zrobić zakupy na bazarku, parkując przy
ul. Szkolnej. Nie możemy jednak, korzystając z tego samego
biletu, zatrzymać się na parkingu przy ul. Zgoda, by pójść
na spacer do parku. I odwrotnie:
jeśli po spacerze w parku i postoju na parkingu chcemy jeszcze podjechać na zakupy na

Różne bilety postojowe
Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
bazarku, potrzebujemy kolejnego
biletu – bezpłatnego lub odpłatnego (w zależności od potrzebnego nam czasu) – na postój w SPP.
90 minut postoju
za darmo
Aby ułatwić identyﬁkację
biletów, różnią się one kolorem.
Bilety na postój w Streﬁe Płatnego Parkowania (SPP) mają literę „P” w kolorze niebieskim,

Akcja bezpłatnej sterylizacji i kastracji zwierząt
W lutym 2022 r. rozpoczną się zapisy na kolejną akcję bezpłatnej sterylizacji, kastracji
i chipowania zwierząt dla mieszkańców gminy Piaseczno. Apelujemy, by z zabiegów
ﬁnansowanych przez gminę korzystały przede wszystkim osoby, które nie są w stanie samodzielnie ich sﬁnansować.

Płatne parkowanie obok
cmentarza przy Julianowskiej

Foto archiwum Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
Strefa Płatnego Parkowania rozszerzyła się o miejsca obok
cmentarza komunalnego w Piasecznie. O zapewnienie
większej rotacji miejsc przy ul. Julianowskiej wielokrotnie
apelowali mieszkańcy odwiedzający groby bliskich.
Wnioski o zapewnienie większej rotacji miejsc postojowych
w sąsiedztwie cmentarza komunalnego w Piasecznie wielokrotnie traﬁały do władz gminy Piaseczno. Ostatecznie radni
zdecydowali o rozszerzeniu obowiązującej w centrum miasta
Strefy Płatnego Parkowania (SPP) również o miejsca wzdłuż
ul. Julianowskiej w sąsiedztwie cmentarza komunalnego.
Na początku listopada zaczęły obowiązywać opłaty za postój przy ul. Julianowskiej na odcinku od ul. Technicznej do
ul. Okulickiego. Za pierwszą godzinę zapłacimy 2,50 zł, za drugą
3 zł, za trzecią 3,5 zł, a za czwartą i każdą kolejną po 2,5 zł.
Płatne parkowanie w ramach SPP działa od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00–18.00. Pierwsze 45 minut danego dnia możemy parkować bezpłatnie. Trzeba jednak pobrać z parkomatu
tzw. bilet zerowy i umieścić go w widocznym miejscu za szybą
samochodu. Płatności w parkomatach można dokonywać gotówką, kartą lub blikiem. Można skorzystać z płatności za pośrednictwem aplikacji mobilnych (SkyCash, mPay, AnyPark,
ePARK, moBiLET). Wnoszenie opłat z pomocą aplikacji pozwala
uniknąć konieczności zakupu biletów w parkomacie.

natomiast bilety na postój na
Miejskich Parkingach Płatnych
(MPP) mają literę „P” w kolorze
czerwonym.
Przy okazji oznacza to, że
w ciągu jednego dnia można
dwukrotnie skorzystać z 45 minut bezpłatnego postoju – raz
w SPP i raz w MPP, co daje możliwość parkowania w centrum
miasta za darmo łącznie przez
90 minut.

Foto unsplash.com
W roku 2022, podobnie jak w latach ubiegłych, gmina Piaseczno
zorganizuje akcję bezpłatnej sterylizacji, kastracji i chipowania
zwierząt. Z zabiegów dla psów
i kotów finansowanych przez
samorząd mogą korzystać osoby
mieszkające na terenie gminy
Piaseczno. Usługa jest całkowicie
bezpłatna i odbywa się na koszt
gminy.
– Na te zadania przeznaczamy corocznie kwotę 140 tys.
zł. Naszą intencją jest wspieranie
tych mieszkańców, którzy posia-

dają zwierzęta, ale nie stać ich
na zabieg sterylizacji/kastracji –
mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. – Obserwujemy natomiast, że na zabiegi
zgłaszają się właściciele psów
i kotów rasowych, co wydaje się
być nadużyciem. Skoro stać nas
na zakup rasowego zwierzaka,
to powinno być nas też stać na
wyżej wymieniony zabieg.
Niestety bardzo często osoby
takie wykorzystują większość
dostępnych w ramach programu
zabiegów, co sprawia, że nie

mogą z nich skorzystać osoby
mniej zamożne, które np. przygarnęły bezdomne zwierzę.
Koszt zabiegu komercyjnego
– w zależności od jego rodzaju
oraz kliniki – waha się od 100 zł
za kastrację kota do nawet powyżej 500 zł za sterylizację suki.
Ograniczenia, które jako samorząd ﬁnansujący zabiegi możemy wprowadzić i z których
korzystamy, dotyczą hodowców
zwierząt, którzy nie mogą skorzystać z tej oferty. Właściciel
zwierzęcia musi też być miesz-

kańcem naszej gminy, co poświadcza, okazując Piaseczyńską
Kartę Mieszkańca lub Piaseczyńską Kartę Dużej Rodziny. Zwierzę musi także posiadać chip lub
zostać zachipowane przy okazji
zabiegu sterylizacji/kastracji.
W przypadku psów wymagane
jest również, aby pies posiadał
aktualne szczepienie przeciwko
wściekliźnie.
Właściciel zwierzęcia może
wykonać maksymalnie jeden zabieg sterylizacji/kastracji w ciągu
trzech lat, z kolei chipowanie odbywa się bez limitu. Piaseczyńska
Karta Mieszkańca będzie weryﬁkowana w każdym z gabinetów
weterynaryjnych przy pomocy
specjalnej aplikacji informatycznej. Nie jest więc możliwe skorzystanie z usługi sterylizacji/kastracji zwierząt w dwóch różnych
gabinetach weterynaryjnych.
W 2020 r. w ramach ﬁnansowanej przez gminę Piaseczno
akcji wszczepiono 419 chipów
oraz wykonano ponad 531 zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt domowych i kotów wolno
żyjących.
Listę gabinetów, w których
w 2022 r. realizowane będą usługi
mające na celu zapobieganie bezdomności zwierząt, wraz z terminem rozpoczęcia zapisów
opublikujemy na stronie internetowej www.piaseczno.eu
w styczniu 2022 r.
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Kobieca Osobowość Roku

Agnieszka Cubała laureatką
prestiżowej nagrody KLIO

Celem konkursu „Kobieca Osobowość Roku
Gminy Piaseczno 2021” jest uhonorowanie
aktywnych kobiet związanych z gminą Piaseczno, które wyróżniają się w danej dziedzinie, biorąc czynny udział w życiu lokalnej
społeczności, inspirując innych i stanowiąc
wzór do naśladowania. Kandydatki do tytułu można zgłaszać do końca roku.
Konkurs zorganizowany został
z inicjatywy Piaseczyńskiej Rady
Kobiet. – Ogłoszony w październiku konkurs niestety musieliśmy,
na wniosek inicjatorek, odwołać
z powodów techniczno-organizacyjnych – mówi Łukasz Wyleziński, dyrektor Biura Promocji i Kultury. – Po dokonaniu pewnych
korekt w regulaminie konkurs został ogłoszony ponownie. Formularze z kandydaturami składać
można do 31 grudnia w kancelarii urzędu, jak i mailowo na adres:
kobieca.osobowosc@piaseczno.eu.
Adresatkami konkursu są kobiety urodzone, zamieszkałe lub
prowadzące działalność na terenie gminy Piaseczno. Panie zostaną wyróżnione za działalność
w trzech kategoriach: „biznes
i jego otoczenie”, „działalność edukacyjna i kulturalna” oraz „działalność społeczna”. Kandydatki do
nagród w poszczególnych kategoriach mogą zgłaszać osoby ﬁzyczne (w tym sama kandydatka), instytucje lub organizacje.
Osoby, które złożyły już
wcześniej wniosek mailowo, prosimy o zapoznanie się z nowym
regulaminem i przesłanie wniosku ponownie na adres mailowy:

kobieca.osobowosc@piaseczno.eu.
Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne są na stronie
www.piaseczno.eu. Wnioski złożone wcześniej w wersji papierowej do kancelarii urzędu,
w przypadku podtrzymania chęci
zgłoszenia kandydatki, również
będą wymagały uzupełnienia.
Oceny kandydatek dokona
specjalnie powołana kapituła.
Pod uwagę brana będzie zgodność działalności kandydatek
z ideą konkursu.
W przypadku kategorii „biznes i jego otoczenie”: prowadzenie
z sukcesem własnej działalności
gospodarczej lub pełnienie z sukcesami funkcji kierowniczych,
działanie zgodnie z zasadami równouprawnienia, wdrażanie rozwiązań organizacyjnych przyjaznych kobietom i osobom 50+,
stałe rozwijanie własnych kompetencji zawodowych, wdrażanie innowacji, stosowanie nowatorskich
metod zarządzania zapewniających zarówno sukces rynkowy, jak
i satysfakcję pracowników, aktywność biznesowa wspierająca lokalne środowisko.
W ocenie kandydatek w kategorii „działalność edukacyjna i kul-

turalna”: organizowanie lub
wspieranie różnorodnych inicjatyw edukacyjnych na rzecz szeroko rozumianego lokalnego środowiska, wspieranie szkół i innych
placówek oświatowych, wdrażanie innowacyjnych metod nauczania i wychowania, inicjowanie
działań kulturalnych, promowanie
lokalnych inicjatyw kulturalnych
oraz ludzi kultury z Piaseczna
i okolic, wybitne osiągnięcia w jednej z dziedzin kultury, promowanie ziemi piaseczyńskiej poprzez
działalność kulturalną.
A w kategorii „działalność
społeczna”: wolontariat lub praca
zawodowa skupiająca się na waż-

nych społecznie wyzwaniach
(w tym związanych z prawami kobiet, działalnością proekologiczną,
wsparciem środowisk szczególnie
narażonych na dyskryminację lub
wykluczenie społeczne), działalność na rzecz innych mająca charakter lokalny, wsparcie lub integracja różnych lokalnych środowisk i grup społecznych.
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród
nastąpi w pierwszym kwartale
2022 roku.
Partnerami konkursu są:
Kwiaciarnia Danuta Krawczyk,
PasteLove Home Nail Spa, Estee
Lauder.

Gmina oferuje doﬁnansowanie żłobka
Gmina Piaseczno w przyszłym roku planuje wydać na opiekę żłobkową dla najmłodszych mieszkańców 1,8 mln zł.
burmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.
W latach 2022–2024 gmina
planuje wydać na to zadanie
1,8 mln zł każdego roku.

Gmina doﬁnansowuje ponad 200 miejsc w żłobkach
Foto unsplash.com
W listopadzie br., w wyniku
pierwszego otwartego konkursu ofert na usługę opieki
żłobkowej na lata 2022–2024,
gmina Piaseczno zagwarantowała 210 miejsc w sześciu prywatnych żłobkach w roku 2022.
– W związku z tym, że złożone oferty nie wyczerpują
środków, które gmina planuje

przeznaczyć na to zadanie
w roku 2022, został ogłoszony
drugi konkurs. Liczymy, że na
mapie gminy pojawi się kolejny
żłobek lub żłobki, w których
wykupimy miejsca dla najmłodszych piasecznian, co pozwoli
jeszcze zwiększyć liczbę miejsc
z doﬁnansowaniem z budżetu
gminy Piaseczno – mówi wice-

Wsparcie dla młodych
rodziców
Zapewnienie miejsc w żłobkach nie jest zadaniem własnym gmin, ale gmina Piaseczno w tym obszarze udziela
wsparcia młodym matkom/ojcom chcącym wrócić do pracy,
poszukującym pracy lub uczącym się. Miejsca dofinansowane z budżetu są przeznaczone dla dzieci, których rodzice
(opiekunowie prawni) lub samotny rodzic są zameldowani/stale
zamieszkują na terenie gminy
Piaseczno i rozliczają podatki
w tutejszym urzędzie skarbowym. Szczegóły rekrutacji
dostępne są na stronie BIP:
https://bip.piaseczno.eu/artykul/300/1455/zasady-rekrutacji-dzieci-do-zlobkow.
Do żłobków przyjmowane
są dzieci od 1 do 3 roku życia na
wniosek rodziców (karta zgłoszenia do żłobka + dokumenty
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potwierdzające spełnienie określonych kryteriów zawartych
w zasadach rekrutacji). Dzięki
doﬁnansowaniu kwota, którą
ponosi rodzic/opiekun prawny,
wynosi 500 zł/mies. (+ opłata za
wyżywienie w zależności od
obecności dziecka).
Blisko dziesięć razy więcej miejsc
W 2014 roku została zamknięta jedyna publiczna placówka świadcząca opiekę nad
dziećmi do lat 3. Do placówki tej
uczęszczało jedynie 25 dzieci. Od
tamtej pory gmina wykupuje
miejsca w prywatnych placówkach, systematycznie zwiększając ich liczbę. W 2015 roku było
to 78 miejsc, w latach 2016–2017
zagwarantowano 115 miejsc,
a w latach 2019–2021 wykupiono aż 210 miejsc. Liczymy na
to, że dzięki ogłoszonemu drugiemu konkursowi liczba ta jeszcze się zwiększy. Do konkursu
mogą przystąpić podmioty,
które spełniają odpowiednie
wymogi lokalowe oraz posiadają
wykwaliﬁkowaną kadrę.
*

Zespół redakcyjny:
Biuro Promocji i Kultury
(Joanna Ferlian-Tchórzewska, Małgorzata Idaczek-Michalska, Anna Grzejszczyk, Agata Pośniak, Areta
Kot, Marcin Borkowski)

Rada Miejska:
rada@piaseczno.eu
Burmistrz:
Daniel Putkiewicz
sekretariat@piaseczno.eu

Foto archiwum prywatne Agnieszki Cubały
Mieszkanka Piaseczna, autorka książek historycznych poruszających również wątki piaseczyńskie, otrzymała prestiżową nagrodę KLIO za książkę „Warszawskie Dzieci ’44”.
Agnieszka Cubała wyróżniona została przez Porozumienie
Wydawców Książki Historycznej i Fundację Historia i Kultura.
Podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie,
która miała miejsce w czwartek 25 listopada, piasecznianka
otrzymała nagrodę KLIO w kategorii „varsaviana” za książkę
„Warszawskie Dzieci ’44”. Nagrodę przyznało jury złożone
z ekspertów-historyków, którzy wybierali najlepsze spośród
288 pozycji książkowych zgłoszonych przez 105 wydawnictw.
Tę prestiżową w środowisku historyków nagrodę Agnieszka
Cubała zdobyła już po raz drugi. Gratulujemy!
Autorka w swoich książkach zajmuje się głównie tematyką Powstania Warszawskiego. Jej najbardziej znane pozycje
to: „Igrzyska życia i śmierci. Sportowcy w Powstaniu Warszawskim”, „Kobiety ’44. Prawdziwe historie kobiet w powstańczej Warszawie”, „Miłość ’44. 44 prawdziwe historie
powstańczej miłości”, „Warszawskie Dzieci ’44. Prawdziwe
historie dzieci w powstańczej Warszawie”. We wszystkich
tych książkach pojawiają się również wątki i postacie związane z Piasecznem.
We współpracy z Biurem Promocji i Kultury gminy Piaseczno w 2019 roku ukazała się książka „Piaseczno ’44. Miasto i ludzie”, w której opisane są osoby i zdarzenia łączące
historię naszego miasta z Powstaniem Warszawskim. Niebawem, również nakładem gminy Piaseczno, ukaże się kolejne dzieło autorki – książka opisująca sto lat piaseczyńskiego sportu pt. „Sportowe dzieje Piaseczna”.

Zapraszamy na lodowisko

W sobotę 13 listopada zaczął się siódmy sezon piaseczyńskiego lodowiska. Zachęcamy do korzystania zarówno z zajęć zorganizowanych, jak i z indywidualnej
jazdy na łyżwach.
Z taﬂi krytego lodowiska funkcjonującego na stadionie
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie przy
ul. 1 Maja 16 można korzystać od listopada do marca. Zapraszamy na organizowane przez szkółki łyżwiarskie komercyjne zajęcia płatne oraz na jazdy indywidualne.
Przypominamy, że na miejscu można wypożyczyć
łyżwy w rozmiarach od 26 do 48, kaski, chodziki dla dzieci,
a także naostrzyć łyżwy. Płatność za wstęp i wypożyczenie
można realizować gotówką, kartą płatniczą oraz blikiem.
Honorowana jest również Karta Dużej Rodziny.
Informacje na temat funkcjonowania lodowiska można
śledzić na stronie GOSiR Piaseczno: www.gosir-piaseczno.pl.
I zastępca burmistrza:
Hanna Kułakowska-Michalak
II zastępca burmistrza:
Robert Widz
e-mail urzędowy:
urzad@piaseczno.eu

Druk:
Agora SA
Skład:
Marcin Borkowski

Za treść listów
i ogłoszeń redakcja
nie odpowiada.
Redakcja zastrzega
sobie prawo do
skracania
niezamówionych
materiałów.

Piaseczyńska
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Kiermasz Świąteczny

Biblioteka Publiczna
BLISKO mieszkańców

W niedzielę 12 grudnia zapraszamy na
Kiermasz Świąteczny na piaseczyńskim
rynku.
Każdego roku w grudniu zapraszaliśmy mieszkańców na kiermasz, liczne atrakcje i animacje
dla dzieci oraz uroczyste odpalenie choinki. W tym roku, ze
względu na sytuację epidemiologiczną, kiermasz będzie miał
skromniejszą oprawę. W niedzielę 12 grudnia w godzinach
11.00–16.00 na placu Piłsudskiego rozstawią się kramy z wyrobami rękodzielniczymi oraz
świątecznymi smakołykami. To
doskonały moment na zdobycie
wyjątkowych i niepowtarzalnych prezentów świątecznych,

zakup ozdób choinkowych, stroików na wigilijne stoły, a także
produktów spożywczych najwyższej jakości. Na rynku spotkamy też szczudlarzy i ciekawie
przebranych aktorów, którzy
będą rozdawać przekazane przez
gminę drobne upominki i cukierki. Podobnie jak przed rokiem – ze względów epidemiologicznych – nie będzie niestety
uroczystego odpalenia choinki,
choć oczywiście świąteczne
drzewko będzie ozdabiać rynek
podczas kiermaszu.
Zapraszamy!

Mikołajki z kabaretem KaŁaMaSz

Kabaret KaŁaMaSz
Foto Agencja artystyczna theART www.e-theart.pl

10 grudnia 2021 roku o godzinie
20.00 odbędą się Mikołajki z kabaretem KaŁaMaSz. Miejsce
wydarzenia: Dom Kultury przy
ul. Kościuszki 49 w Piasecznie.
Wstęp 40 zł, karnet dwuosobowy 60 zł, bilety do kupienia
na www.kulturalni.pl oraz
w kasie Centrum Kultury przy
ul. Sierakowskiego 11. Doskonały prezent mikołajkowy dla
miłośników dobrego humoru!
KaŁaMaSz to aktorzy znani
z serialu „Ranczo”, bywalcy „ła-

weczki”. Potraﬁą na trzeźwo zagrać każdą dawkę promili. Korzystają ze swoich doświadczeń
(„Lata pracy na ulicy…”). Ulubieńcy prostych ludzi i prezesów spółek. Każdy by chciał „siedzieć, popijać, i żeby telewizja
mu za to płaciła”. Współpraca z
Jackiem Łapotem (ekskabaret
Długi), Anonimowym Analogowym Abstynentem, zaowocowała wspólnym programem kabaretowym „Z ławeczki do
Europy”.

Śpiewanie bożonarodzeniowe w Głoskowie
27 grudnia 2021 roku o godzinie
16.00 zapraszamy na radosne
śpiewanie bożonarodzeniowe
razem z kwartetem Floridus.
Miejsce wydarzenia: kościół
pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych przy ul. Millenium
13 w Głoskowie. Wstęp wolny.
Floridus to grupa wokalna
absolwentów Akademii Muzycznej w Gdańsku. Poprzez
swoją pracę i działalność arty-

styczną poszukują oni powiązań pomiędzy polską kulturą ludową i tradycją Kościoła, które
na przestrzeni wieków przenikały się. Zapraszamy na koncert
pieśni czasu Bożego Narodzenia.
Kwartet wokalny Floridus wystąpi w składzie: Dorota Stefaniak – sopran, Maja Pałys – alt,
Krystian Iwanow – tenor, Szymon Chyliński – bas.
Zapraszamy!

Floridus

Foto www.facebook.com/ﬂoridus.kwartet

Kolędy z Podhala w Domu Kultury
28 grudnia br. o godz. 20.00 zapraszamy na akustyczny koncert
zespołu Zbóje, który odbędzie się
w Domu Kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie. Wstęp

wolny, obowiązują wejściówki.
Transmisja z koncertu będzie
również na FB Centrum Kultury
w Piasecznie www.fb.com/CentrumKulturyPiaseczno.

Koncerty zespołu Zbóje
z Zakopanego promują muzykę
oraz folklor góralski prosto spod
samych Tatr. Poza dużymi koncertami, członkowie zespołu

z dużą radością spotykają się
w kameralnym gronie, wykonują materiał akustyczny i zachęcają publiczność do wspólnego śpiewania.

Foto Urszula Bąkowska/BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Piaseczyńska biblioteka organizuje wiele ciekawych wydarzeń i form pracy z czytelnikami w różnym wieku.
Większość proponowanych aktywności to wynik dialogu z bezpośrednimi użytkownikami, jednak bibliotekarze
szukają możliwości poznania oczekiwań większej grupy
mieszkańców Piaseczna i okolic.
26 listopada br. odbyło się spotkanie, podczas którego
dr Magdalena Ochał, badaczka z Kolektywu Badawczego,
zaprezentowała wyniki „Diagnozy potrzeb i potencjałów
mieszkańców Piaseczna”. Badanie zorganizowała Biblioteka Publiczna w Piasecznie w ramach projektu BLISKO
(2021–2022) „Łączy nas biblioteka – integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu”, doﬁnansowanego
z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Priorytet 4.1.
Z badania wynika, że biblioteka ma potencjał stania
się tzw. trzecim miejscem dla mieszkańców, a przede
wszystkim dla młodzieży i seniorów. Warto włączyć przedstawicieli tych grup użytkowników w proces tworzenia
oferty i takiego wykorzystania przestrzeni, aby jak najlepiej
odpowiadały ich potrzebom. Będzie to także ważny krok
w kierunku budowania wzajemnych relacji.
Jak wynika z diagnozy, tworząc ofertę, należy uwzględnić preferencje mieszkańców dotyczące dni i godzin
planowanych inicjatyw, odpowiednio zróżnicować
i dostosować sposoby dotarcia z informacją. Ponieważ
Piaseczno dynamicznie się rozwija i zyskuje nowych mieszkańców, ważnym obszarem dla biblioteki powinno stać się
podejmowanie różnorodnych działań przybliżających historię tego miejsca i służących budowaniu tożsamości lokalnej. Pełny raport z badań jest dostępny na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka-piaseczno.pl.

