26 stycznia 2022  NR 1 (236)

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO  ISSN 1234-351X

Gazeta

Piaseczyńska
www.piaseczno.eu
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Do urzędu po umówieniu wizyty

XXX FINAŁ WOŚP

odbędzie się 23 lutego
2022 roku o godzinie 9.30.
Sesja dostępna online,
porządek obrad na stronie
www.piaseczno.eu.

W związku z sytuacją epidemiczną,
przypominamy o konieczności
wcześniejszego umawiania wizyt
w Urzędzie przez system e-rejestracji lub telefonicznie pod numerem: 22 70 17 600. Szczegóły na
stronie www.piaseczno.eu.

Tegoroczny piaseczyński ﬁnał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy po raz pierwszy odbędzie się na terenie targowiska miejskiego.
*str. 8

Przedłużenie Czajewicza

Budżet gminy na 2022 rok
28 grudnia 2021 r. Rada Miejska uchwaliła budżet na rok 2022. Mimo że w wyniku reformy
podatkowej wpływy do budżetu z tytułu podatku PIT będą znacząco niższe, gmina Piaseczno
planuje wydać w przyszłym roku ponad 750 mln zł. Duże inwestycje w ramach swoich budżetów zaplanowały również gminne spółki.

Nowe połączenie ulicy Nadarzyńskiej
z ulicą Kościelną jest już przejezdne.
Nowa droga i most nad Perełką pozwalają
ominąć ulicę Kościuszki.
str. 2

Panele fotowoltaiczne

Gmina oraz jej spółki inwestują w odnawialne źródła energii. Panele fotowoltaiczne pojawiły się m.in. na dachu Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno.
str. 2

Street workout

Uchwalony na przyszły rok budżet
miasta i gminy Piaseczno uwzględnia niższe wpływy z podatków PIT
mieszkańców. Ma to związek z kolejną reformą systemu podatkowego.
– To trzeci rok z rzędu z wyzwaniami budżetowymi. Najpierw kryzys śmieciowy, potem pandemia,
a teraz reforma podatkowa – mówi
burmistrz Daniel Putkiewicz. Prognozowane w oparciu o zeszłoroczne wpływy z PIT dochody gminy
powinny wynieść 235,5 mln zł. Tymczasem zgodnie z informacją ministerstwa ﬁnansów planowane są na
207 mln zł, czyli o 26 mln zł mniej.
Tegoroczny budżet będzie rekordowy, mimo że istotną różnicę
w stosunku do lat ubiegłych stanowi kwota przeznaczona na wypłaty świadczenia Rodzina 500+.
cały artykuł na stronach 4-5

Rok Sportu w gminie Piaseczno
Zmodernizowany i rozbudowany został
street workout park przy ulicy Chyliczkowskiej w Piasecznie.
str. 6

SKM w Piasecznie

Jeszcze w tym roku Szybka Kolej Miejska
dojedzie do Piaseczna.
str. 7

Modernizacja terenu sportowego w Zalesiu Górnym

Gmina realizuje koncepcję nowego zagospodarowania terenu rekreacyjnego
w Zalesiu Górnym.
str. 7

W tym roku obchodzimy setną rocznicę powstania na naszym terenie pierwszych organizacji
sportowych. Jest to okazja, aby przypomnieć bogatą historię klubów sportowych oraz ludzi
tworzących środowisko sportowe w naszej gminie. Z tego tytułu Rada Miejska w Piasecznie
ogłosiła rok 2022 Rokiem Piaseczyńskiego Sportu.
Dokładne sprecyzowanie, od kiedy
mamy do czynienia ze sportem
w Piasecznie, nie jest łatwe, ale
przyjęliśmy za cezurę rok 1922,
kiedy to w Żabieńcu uformowała
się drużyna piłkarska, która później
przekształciła się w najdłużej, bo
do dziś działający Klub Sportowy
„Jedność” Żabieniec, a w Piasecznie
w tym samym czasie powstało
gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
Te sto lat to historia kilkudziesięciu klubów sportowych, dziesiątek sekcji i dyscyplin, które przez lata
rozwijały się na terenie naszej
gminy. Ale przede wszystkim jest to
historia kilku pokoleń, wielu tysięcy
zarówno profesjonalnych sportowców, odnoszących sukcesy na arenie
krajowej i międzynarodowej, jak
i mieszkańców masowo uprawiających sport amatorsko.
Tegoroczne obchody podsumowujące działalność sportową w gminie Piaseczno na przestrzeni lat zostały pomyślane jako całoroczny
cykl wydarzeń sportowych pod
hasłem „100 lat piaseczyńskiego
sportu”, który zostanie zwieńczony

dużą imprezą sportowo-kulturalną,
zorganizowaną 18 września na stadionie miejskim przy ul. 1 Maja.
Sama inauguracja jubileuszu miała
miejsce podczas zorganizowanego
przez LKS „Jedność” Żabieniec XX
Memoriału Walentego Kazubka
w piłce nożnej. Kolejnym jubileuszowym wydarzeniem będzie uroczysta XV Piaseczyńska Gala Sportu,
która odbędzie się 18 lutego br. Jest
to coroczne spotkanie, na którym
podsumowywane są osiągniecia
i dokonania sportowe oraz nagradzani są wyróżniający się sportowcy, a także działacze sportowi
z terenu gminy Piaseczno. Organizatorzy planują również przygotować quiz z wiedzy na temat historii
piaseczyńskiego sportu. Odbędzie
się on pod koniec bieżącego roku. Od
lutego warto śledzić prasę lokalną,
gdzie będą umieszczane informacje,
które pozwolą przygotować się do
drużynowego quizu, który będzie
miał formułę podobną do pojedynku
zorganizowanego w 2019 z okazji
590. urodzin Piaseczna.
cały artykuł na stronie 3

Od utworzenia drużyny piłkarskiej w Żabieńcu rozpoczęła się historia zorganizowanego sportu w Piasecznie. Mecz rozegrany w 1948
roku na boisku „Jedności” Żabieniec Foto archiwum Andrzeja Kazubka
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Nowa droga i most już otwarte
Nowy fragment ul. Czajewicza z mostem nad Perełką jest już przejezdny. Przedłużenie ul. Czajewicza stwarza nowe, kolejne połączenie ul. Nadarzyńskiej
z ul. Jana Pawła II i jest jednym z elementów szerszego spojrzenia na organizację
ruchu w centrum miasta.

Piaseczno w czołówce najlepszych gmin na Mazowszu

W I Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego, organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej
we współpracy z GUS, Piaseczno zajęło trzecie miejsce
wśród gmin miejsko-wiejskich.
Ranking gmin jest inicjatywą realizowaną od wielu lat przez
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w różnych regionach Polski. W tym roku, we współpracy
z Urzędem Statystycznym w Warszawie, po raz pierwszy został
zorganizowany Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego.
– Celem przedsięwzięcia było wyłonienie i promowanie
gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy
statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad
zarządzaniem lokalnym, jak i nad strategicznymi kierunkami
rozwoju regionu – podkreślają organizatorzy. W ramach rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy województwa
mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.
– Dlaczego nasz ranking ma akurat taką formułę? Porównujemy gminy o podobnym potencjale. Nie sposób porównywać gmin na przykład ze Śląska i z Lubelszczyzny – mówi
prezes zarządu FRDL Cezary Trutkowski. – Fundacja prowadziła podobne rankingi w wielu miejscach w całej Polsce.
Na fali tych dobrych doświadczeń rozszerzyliśmy, we współpracy z GUS, nasze rankingi na całą Polskę.
– To właśnie Mazowsze wytwarza ¼ PKB całego kraju,
nasze województwo jest liderem rozwoju w skali Polski
– mówił Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam
Struzik podczas gali wręczenia nagród.
Ocena w oparciu o szesnaście wskaźników
Podstawą stworzenia rankingu była analiza danych dotyczących szesnastu wskaźników obejmujących sfery gospodarczą, społeczną, środowiskową i przestrzenną, czyli de
facto zrównoważony rozwój danej jednostki samorządu.
Pod uwagę brane były m.in. dochody budżetu gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2018–2020, ale też
wskaźnik zadłużenia, wydatki na oświatę, kulturę czy ochronę
powietrza i klimatu. Istotne były też: saldo migracji mieszkańców, przyrost naturalny, wyniki egzaminu ósmoklasisty
czy procent powierzchni gminy objęty mpzp.
Piaseczno zajęło trzecie miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Wyprzedziły nas gminy Ożarów Mazowiecki
oraz Grodzisk Mazowiecki. W ogólnym rankingu Piaseczno
zajęło jedenaste miejsce. Zwycięzcą w kategorii gmin miejskich oraz liderem I Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego została Podkowa Leśna.

Inwestycja ta od początku napotykała utrudnienia. Pierwotnie miała zostać zrealizowana
pod koniec 2020 r. Niestety została wstrzymana koniecznością uzyskania ponownej zgody
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków na prace
w obrębie stanowiska archeologicznego. A kiedy w wakacje
ubiegłego roku nowa droga
i most nad Perełką były już gotowe, wojewoda mazowiecki
unieważnił decyzję ZRID na budowę drogi 1 KUL (przedłużenie
ul. Czajewicza do ul. Kościelnej)
i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania do organu
pierwszej instancji, czyli starosty powiatowego. Wniosek odwoławczy do wojewody mazowieckiego zgłosiła jedna ze
stron postępowania.
– Nie mnie oceniać przyczyny, dla których wojewoda
unieważnił decyzję. Mógł bowiem, jeśli znalazł jakieś nieprawidłowości, przeprowadzić
pełne postępowanie: wezwać do
udzielenia wyjaśnień, uzupeł-

nienia bądź zmiany dokumentacji. Mógł, a właściwie powinien
uchylić decyzję w części, a w pozostałej części podtrzymać. Tego
nie zrobił. Ciekawe jest to, że
w uzasadnieniu decyzji wojewoda nie rozstrzygnął o zasadności swoich zastrzeżeń, pozostawiając tę kwestię organowi
pierwszej instancji (czyli staroście
powiatowemu) – mówi burmistrz
Piaseczna Daniel Putkiewicz.
Nowa decyzja ZRID
W konsekwencji gmina nie
mogła uzyskać decyzji o pozwoleniu na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a co za tym idzie
– otworzyć drogi. Starosta musiał ponownie sprawdzić dokumentację i wydać nową decyzję
ZRID.
– Decyzja została wydana
na początku grudnia. Pozwolenie na użytkowanie mostu wymaga opinii straży pożarnej
i sanepidu, złożyliśmy więc stosowne wnioski i po 14 dniach
mogliśmy złożyć dokumentację

Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA

Foto Piotr Michalski
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – informuje
wiceburmistrz Robert Widz.
Budowa tego połączenia drogowego została zaplanowana
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym jeszcze w roku 2003.
Modernizacja istniejących
dróg i budowa nowych
– Inwestycja ta to jeden z elementów zmian, które chcemy
sukcesywnie realizować w centrum miasta. Obejmują one między innymi nowe, szersze spojrzenie na układ dróg w centrum
Piaseczna – podkreśla burmistrz.
– Część zmian została już
wprowadzona: to ul. Dworcowa,
ul. Księcia Janusza I Starego i fragment ul. Puławskiej. Kolejne będą
realizowane jeszcze w tym roku,
inne są obecnie na etapie projektowania – mówi wiceburmistrz
Robert Widz. – Oddana właśnie
do użytku nowa droga to dodatkowe połączenie pomiędzy
ul. Jana Pawła II i ul. Nadarzyńską,
co może zmniejszyć natężenie

ruchu przy placu Piłsudskiego.
W 2022 r. chcielibyśmy również
kontynuować przebudowę dalszego ciągu ul. Puławskiej i ul. Kościuszki, ograniczając przebudowę do skweru Kisiela – dodaje
wiceburmistrz.
Plany gminy obejmują także
przebudowę ul. Nadarzyńskiej,
najpierw na odcinku od ul.
Dworcowej do ul. Towarowej,
z poprawą bezpieczeństwa na
skrzyżowaniu ulic Dworcowej
z Nadarzyńską, a następnie od
ul. Dworcowej do ul. Wojska Polskiego i dalej do ul. Sierakowskiego. Powiat z kolei zrealizuje
w bieżącym roku rozbudowę
ul. Chyliczkowskiej, a gmina
pracuje nad modernizacją ul.
Jana Pawła II od ul. Puławskiej
do ul. Powstańców Warszawy,
z nową organizacją ruchu na
skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II
i Wojska Polskiego. Projektowana jest przebudowa ulic
Sienkiewicza i Pod Bateriami. Będzie też nowe rondo na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego,
Sienkiewicza i Gerbera.

Panele fotowoltaiczne w gminie
Gmina Piaseczno inwestuje w ekologiczne rozwiązania dotyczące odnawialnych
źródeł energii. Na dachu Urzędu Miasta i Gminy zainstalowane zostały panele fotowoltaiczne. Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii pojawiły się
również w obiektach sportowych czy wodociągach.
W ostatnich tygodniach zakończyła się budowa instalacja fotowoltaicznej w układzie on-grid na dachu siedziby Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno przy
ul. Kościuszki 5. Zamontowano
66 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy 390 Wp, co daje
łączną moc 25,74 kWp.
Wiosną zbudowana została
instalacja o łącznej mocy 50 kWp
na terenie stacji uzdatniania
wody PWiK Piaseczno przy ul.
Żeromskiego. Farma fotowoltaiczna na terenie stacji pozwoli
na częściowe pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną
tego obiektu.
Instalacje fotowoltaiczne pojawiły się również na obiektach
sportowych. Dwie większe na
stadionie miejskim w Piasecznie
(20 kWp) i basenie (28 kWp).
Mniejsze instalacje (po 5 kWp)
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wykonał na boiskach w Jazgarzewie, Złotokłosie, Głoskowie i Chylicach.
Dwa odnawialne źródła
energii będą zasilać przebieral-

nię, która powstała w ramach
przebudowy strefy street workout w Parku im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie. Na dachu
zostaną zamontowane dwa panele fotowoltaiczne o mocy nominalnej nie mniejszej niż 360
Wp oraz dodatkowo minigenerator wiatrowy o mocy 480 W.
Z kolei podczas przebudowy
stołówki w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie przy
ul. Głównej 50 na potrzeby podgrzewu ciepłej wody zainstalowana została pompa ciepła
o mocy 7 kW.
– Przy planowaniu kolejnych
inwestycji uwzględniamy już
ekologiczne rozwiązania, w tym
wykorzystujące odnawialne źródła energii. Dużą instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła zamierzamy wykorzystać m.in.
w projektowanej obecnie szkole
w Julianowie – mówi burmistrz
Daniel Putkiewicz. Na dachu nowej gminnej szkoły planowana
jest instalacja fotowoltaiczna
o mocy 150–200 kWp. Pompa
ciepła o mocy grzewczej min.150

Panele fotowoltaiczne na dachu UMiG Piaseczno
Foto Rafał Roguski
kW będzie wykorzystywana do
podgrzewu ciepłej wody oraz
instalacji grzewczej w okresie
przejściowym.
Pompa ciepła na potrzeby
podgrzewu ciepłej wody pojawi
się również w zaplanowanej do
budowy w 2022 roku świetlicy
przy ul. Ogrodowej 9 w Głoskowie-Letnisku.
Instalacja fotowoltaiczna
pojawi się też na dachu Domu
Dziennego Pobytu Seniora przy
ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Bę-

dzie się składała z 52 paneli monokrystalicznych o mocy 410 W
(łączna moc zainstalowana 21,32
kW) wraz z konstrukcją wsporczą i inwerterem 20 kW.
Największa fotowoltaiczna
instalacja pojawi się na dachu
Centrum Edukacyjno-Multimedialnego. Według projektu instalacja ma składać się z 280 paneli
monokrystalicznych o mocy
modułu 400 W, czyli łączna moc
instalacji wyniesie 112 kWp.
*
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W tym roku obchodzimy setną rocznicę powstania na naszym terenie pierwszych organizacji sportowych. To okazja,
aby przypomnieć bogatą historię klubów sportowych oraz
ludzi tworzących środowisko sportowe w naszej gminie.
Z tego tytułu Rada Miejska w Piasecznie ogłosiła rok 2022 Rokiem Piaseczyńskiego Sportu.
Dokładne sprecyzowanie, od
kiedy mamy do czynienia ze
sportem w Piasecznie, nie jest
łatwe, ale przyjęliśmy za cezurę
rok 1922, kiedy to w Żabieńcu
uformowała się drużyna piłkarska, która później przekształciła się w najdłużej, bo do dziś
działający Klub Sportowy „Jedność” Żabieniec, a w Piasecznie
w tym samym czasie powstało
gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

nagradzani są wyróżniający się
sportowcy, a także działacze
sportowi z terenu gminy Piaseczno. Organizatorzy planują
również przygotować quiz
z wiedzy na temat historii piaseczyńskiego sportu. Odbędzie
się on pod koniec bieżącego
roku. Od lutego warto śledzić
prasę lokalną, gdzie będą umieszczane informacje, które pozwolą
przygotować się do drużynowego quizu, który będzie miał
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PLAN IMPREZ SPORTOWYCH
W RAMACH OBCHODÓW
100-LECIA SPORTU PIASECZYŃSKIEGO:
22–23 STYCZNIA
XX MEMORIAŁ W. KAZUBKA
W PIŁCE NOŻNEJ
Miejsce: hala GOSiR przy ulicy
Sikorskiego 20 w Piasecznie
18 LUTEGO
XVPIASECZYŃSKA GALA SPORTU

Drużyna piłkarska piaseczyńskiego „Sokoła”, połowa lat 30. XX wieku
Foto archiwum Ireny Wasiewicz
wej nr 5 przy ulicy Szkolnej 14
w Piasecznie
19 MARCA
XXIII GRAND PRIX PIASECZNA
W TENISIE STOŁOWYM
Miejsce: hala GOSiR przy ulicy
Sikorskiego 20 w Piasecznie
24 KWIETNIA
IX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
KARATE „MAZOVIA CUP”
Miejsce: hala GOSiR przy ulicy

SPORTOWEGO
Miejsce: hala GOSiR przy ulicy
Sikorskiego 20 w Piasecznie
28 SIERPNIA
XVIII MAZOVIA MTB MARATON
Miejsce: stadion miejski przy
ulicy 1 Maja 16 w Piasecznie
17 WRZEŚNIA
IMPREZA JUBILEUSZOWA
Z OKAZJI 100-LECIA DZIAŁAL-

Miejsce: hala w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym przy
ulicy Jana Pawła II 55 w Piasecznie
15 PAŹDZIERNIKA
XI GALA KICKBOXINGU „PIASECZNO FIGHT–NIGHT”
Miejsce: hala GOSiR przy ulicy
Sikorskiego 20 w Piasecznie
11 LISTOPADA
XII TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI

Daniel Putkiewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
– Na przestrzeni ostatnich lat gmina Piaseczno rozwijała się
bardzo dynamicznie. Tysiące nowych mieszkańców sprowadziło
się tu, szukając dobrego miejsca do życia i realizacji swoich marzeń. W tej sytuacji szczególnie ważne jest dbanie o historię
i podkreślanie tożsamości. Chcemy dzielić się wiedzą historyczną, utrwalać ją i przekazywać kolejnym pokoleniom. Sięgając
do korzeni, pokazujemy, że nasza gmina ma duszę, a wokół
wspólnych wartości budujemy społeczeństwo obywatelskie.
Sport jest doskonałym nośnikiem pozytywnych emocji oraz
łącznikiem zarówno pomiędzy pokoleniami, jak i ludźmi o różnych światopoglądach. Dlatego obchody stulecia piaseczyńskiego sportu traktujemy z jednej strony jako hołd pamięci całych
pokoleń naszych mieszkańców zaangażowanych w działalność
sportową, z drugiej zaś jako doskonałą okazję do promocji funkcjonujących dzisiaj klubów i sekcji sportowych, obiektów przeznaczonych do uprawiania sportu oraz zdrowego stylu życia.

Te sto lat to historia kilkudziesięciu klubów sportowych,
dziesiątek sekcji i dyscyplin,
które przez lata rozwijały się
na terenie naszej gminy. Ale
przede wszystkim jest to historia kilku pokoleń, wielu tysięcy
zarówno profesjonalnych sportowców, odnoszących sukcesy
na arenie krajowej i międzynarodowej, jak i mieszkańców
masowo uprawiających sport
amatorsko.
Tegoroczne obchody podsumowujące działalność sportową
w gminie Piaseczno na przestrzeni lat zostały pomyślane
jako całoroczny cykl wydarzeń
sportowych pod hasłem „100 lat
piaseczyńskiego sportu”, który
zostanie zwieńczony dużą imprezą sportowo-kulturalną, zorganizowaną 18 września na stadionie miejskim przy ul. 1 Maja.
Sama inauguracja jubileuszu
miała miejsce podczas zorganizowanego przez LKS „Jedność”
Żabieniec XX Memoriału Walentego Kazubka w piłce nożnej.
Kolejnym jubileuszowym wydarzeniem będzie uroczysta XV
Piaseczyńska Gala Sportu, która
odbędzie się 18 lutego br. Jest to
coroczne spotkanie, na którym
podsumowywane są osiągniecia i dokonania sportowe oraz

formułę podobną do pojedynku
zorganizowanego w 2019 z okazji 590. urodzin Piaseczna.
100 lat piaseczyńskiego sportu
zostało podsumowane w książce
Agnieszki Cubały „Sportowe
dzieje Piaseczna”, której premiera będzie miała miejsce na
Piaseczyńskiej Gali Sportu.
Patronat Honorowy:
Daniel Putkiewicz Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno, Piotr
Obłoza Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie, Ksawery
Gut Starosta Powiatu Piaseczyńskiego, Andrzej Kraśnicki
Prezes PKOl.
Komitet Organizacyjny:
Hanna Kułakowska-Michalak
I Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Piaseczno, Szymon Kowalewski Przewodniczący Rady
Sportu, Ewelina Wójcik Przewodnicząca Komisji Sportu,
Marek Frącz Dyrektor GOSiR
Piaseczno, Łukasz Wyleziński
Dyrektor Biura Promocji i Kultury, Paweł Sawa Prezes LKS
„Jedność” Żabieniec, Magdalena
Gawrych Dyrektor Centrum
Kultury w Piasecznie.
Zapraszamy na wydarzenia
sportowe z okazji obchodów.

Sikorskiego 20 w Piasecznie
15 MAJA
V MEMORIAŁ S. ROSŁONA
W LEKKIEJ ATLETYCE
Miejsce: stadion miejski przy
ulicy 1 Maja 16 w Piasecznie
- PODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO 2021
Miejsce: hala GOSiR przy ulicy
Sikorskiego 20 w Piasecznie
26 LUTEGO
VII MISTRZOSTWA PIASECZNA
W ZAPASACH
Miejsce: hala Szkoły Podstawo-

21–22 MAJA
XX GRAND PRIX PIASECZNA
W PŁYWANIU
Miejsce: pływalnia GOSiR przy
ul. Sikorskiego 20 w Piasecznie
19 CZERWCA
V„GRWSHOW” – TURNIEJ TAŃCA

NOŚCI LKS „JEDNOŚĆ” ŻABIENIEC
Miejsce: stadion LKS „Jedność”
Żabieniec przy ulicy Leśnej 20
w Żabieńcu
18 WRZEŚNIA
IMPREZA JUBILEUSZOWA
Z OKAZJI 100-LECIA SPORTU
PIASECZYŃSKIEGO
Miejsce: stadion miejski przy
ulicy 1 Maja 16 w Piasecznie
24–26 WRZEŚNIA
VII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT
I CHŁOPCÓW

„Sportowe dzieje Piaseczna”
Książka Agnieszki Cubały, którą wydało Biuro Promocji i Kultury Gminy Piaseczno, jest
próbą podsumowania bogatej, stuletniej historii funkcjonowania klubów i sekcji sportowych na terenie gminy Piaseczno.
Celem publikacji jest przedstawienie sportowych dziejów Piaseczna, a także upamiętnienie ludzi, którzy zakładali pierwsze kluby, budowali infrastrukturę oraz osiągali wspaniałe
sukcesy, stanowiące dla mieszkańców powód do dumy i radości. 600-stronicowe wydawnictwo nie opisuje zapewne całej historii piaseczyńskiego sportu, należy je traktować jako
punkt wyjścia do dalszych rozmów i zbierania materiałów, które będzie można wykorzystać
w przyszłości.
Aby wprowadzić czytelnika w tematykę, w pierwszej części książki autorka opisuje historię
sportu w odradzającym się państwie polskim po 1918 r. Rozumiejąc procesy, jakie zachodziły
w Polsce okresu międzywojnia, a także to, jak powstawały pierwsze kluby sportowe, łatwiej
jest zrozumieć, jak przebiegał rozwój sportu na piaseczyńskim gruncie, o czym traktuje druga
część książki. Kolejne rozdziały poświęcone są poszczególnym dyscyplinom sportowym oraz
klubom sportowym z naszego terenu. Wydawnictwo wzbogacono w liczne archiwalne zdjęcia,
a indeks osobowy zawiera prawie 2 500 nazwisk.
Agnieszka Cubała jest autorką m.in. książki „Igrzyska życia i śmierci. Sportowcy w Powstaniu
Warszawskim”. Za swoją ostatnią książkę „Warszawskie Dzieci ’44” otrzymała w listopadzie
2021 roku prestiżową wśród autorów książek historycznych nagrodę KLIO. W roku 2019 wspólnie
z gminą Piaseczno wydała cenioną pozycję „Piaseczno’44. Miasto i ludzie”.

Foto Piotr Michalski
W KOSZYKÓWCE
Miejsce: hala GOSiR przy ulicy
Sikorskiego 20 w Piasecznie
26–27 LISTOPADA
XIX MEMORIAŁ W. GAWŁOWSKIEGO W SIATKÓWCE
Miejsce: hala GOSiR przy ulicy
Sikorskiego 20 w Piasecznie
10 GRUDNIA
II MEMORIAŁ TOMASZA DUDKA
W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET
Miejsce: hala GOSiR przy ulicy
Sikorskiego 20 w Piasecznie
ZAPRASZAMY!
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Ambitny budżet na 2022 rok
28 grudnia 2021 r. Rada Miejska uchwaliła budżet na rok 2022.
Mimo że w wyniku reformy podatkowej wpływy do budżetu
z tytułu podatku PIT będą znacząco niższe, gmina Piaseczno
planuje wydać w przyszłym roku ponad 750 mln zł. Duże inwestycje w ramach swoich budżetów zaplanowały również
gminne spółki.
Uchwalony na przyszły rok budżet miasta i gminy Piaseczno
uwzględnia niższe wpływy
z podatków PIT mieszkańców.
Ma to związek z kolejną reformą systemu podatkowego.
– To trzeci rok z rzędu z wyzwaniami budżetowymi. Najpierw kryzys śmieciowy, potem
pandemia, a teraz reforma podatkowa – mówi burmistrz
Daniel Putkiewicz. Prognozowane w oparciu o zeszłoroczne
wpływy z PIT dochody gminy
powinny wynieść 235,5 mln zł.

mie ZUS. W związku z tym dotacja celowa na to zadanie
w 2022 roku wynosi 53 mln zł,
podczas gdy w roku ubiegłym
było to aż 126 mln zł, co oznacza
zmniejszenie budżetu gminy
o 73 mln zł, a mimo to wydatki
zaplanowane na rok 2022 utrzymane są na niemal identycznym poziomie 751,6 mln zł (plan
na 2021 r. wynosił 752,6 mln zł).
Mimo niższych wpływów gmina
nadal musi odprowadzać do
budżetu państwa środki na
rzecz słabiej rozwiniętych regio-

dawnej remizy OSP, w której
zostanie utworzony Instytut
Sztuki Józefa Wilkonia. Zakończy się również modernizacja
budynku Starej Plebanii, w którym będzie działać Muzeum
Piaseczna. Pod koniec grudnia
2021 r. został ogłoszony konkurs
na dyrektora Muzeum.
– Zagospodarowane zostanie także otoczenie obu budynków – zapowiada burmistrz Daniel Putkiewicz. – Plac na rogu
ulic Jana Pawła II i Puławskiej zamieni się w zazieleniony skwer.

Przebudowa ulicy Geodetów
Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
Tymczasem zgodnie z informacją ministerstwa finansów
planowane są na 207 mln zł,
czyli o 26 mln zł mniej.
– Otrzymaliśmy jednorazową rządową pomoc w wysokości 22 mln zł. Kwota ta jednak, jak
widać, nie pokrywa różnicy w PIT,
nie mówiąc już o jego wzroście,
z czym mieliśmy do czynienia
każdego roku. Mimo to nie poddajemy się i dążymy do dalszego
rozwoju naszego miasta i gminy
– podkreśla Burmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno. – Oczywiście
rozwój miasta pociąga za sobą
także wyższe koszty utrzymania
nowych, utwardzonych dróg czy
terenów zielonych. Planujemy
jednak nie tylko kontynuację już
rozpoczętych inwestycji, ale również realizację kolejnych zadań.
Tegoroczny budżet będzie
rekordowy, mimo że istotną
różnicę w stosunku do lat ubiegłych stanowi kwota przeznaczona na wypłaty świadczenia
Rodzina 500+. Gminy będą się
tym zajmować tylko do maja
br., a następnie zadanie to przej-

nów. „Janosikowe” w 2022 r. wynosi ponad 5,3 mln zł.
Ponownie, tak jak w latach
ubiegłych, mieszkańcy mieli
okazję zdecydować, na jakie zadania gmina wyda 1 mln zł. Do
Budżetu Obywatelskiego 2022
zgłoszone zostały 83 projekty.
W wyniku głosowania mieszkańców wyłonionych zostało
15 zadań z największą liczbą głosów za łączną kwotę 998 782 zł
– i to właśnie te zadania traﬁłą
do budżetu na rok 2022.
Rusza budowa basenu
Łącznie na wydatki majątkowe gmina Piaseczno planuje
wydać w bieżącym roku 211,6 mln
zł, w tym ponad 187 mln zł na zadania inwestycyjne i 18,7 mln zł
na zakupy inwestycyjne.
Największą planowaną inwestycją kubaturową jest budowa nowego basenu przy ul.
Chyliczkowskiej, która rozpocznie się w 2022 r. Rozpoczniemy
też modernizację „Poniatówki”
i Domu „Zośki”. W przyszłym
roku zakończy się przebudowa

Zieleń uzupełnimy również na
rynku, obecnie przygotowywany jest projekt zazielenienia
pl. Piłsudskiego.
Niebawem zakończy się
również budowa Domu Seniora
przy ul. Szkolnej w Piasecznie.
Ambicją burmistrza jest też sﬁnalizowanie prac przy budowie
hali sportowej w Złotokłosie,
gdzie niestety od dłuższego
czasu są problemy z realizacją
zadania przez wykonawcę.
Ważne inwestycje drogowe
Rekordowe środki zostaną
przeznaczone w tym roku na
inwestycje drogowe. Na transport i drogi gmina planuje wydać ponad 156 mln zł! Oprócz
wydatków na drogi gminne planujemy również wsparcie ważnych dla naszych mieszkańców
inwestycji innych zarządców
dróg. Na dotacje dla powiatu
piaseczyńskiego zaplanowano
blisko 11,5 mln zł, na drogi wojewódzkie ponad 1,6 mln zł oraz
1,2 mln zł na drogi krajowe.

Transport zbiorowy kosztował
będzie blisko 20 mln zł.
Największą gminną inwestycją drogową, która powinna
się zakończyć w 2022 r., jest
przebudowa ulic Geodetów,
Energetycznej i Rubinowej.
– Realizujemy też mniejsze,
ale ważne lokalnie inwestycje
drogowe. Kontynuujemy przebudowę ul. 11 Listopada, budujemy ul. Jutrzenki w Józefosławiu, planujemy przebudowę ul.
Ptaków Leśnych w Jastrzębiu czy
dróg w okolicach szkół w Głoskowie i Złotokłosie w celu poprawy
bezpieczeństwa – mówi wiceburmistrz Robert Widz. W przyszłym roku realizowane też będą
inwestycje na głównych osiach
komunikacyjnych – na drodze
wojewódzkiej 721 na odcinku od
ul. Julianowskiej w Piasecznie do
ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie. Przy tym zadaniu
gmina Piaseczno wsparła Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (MZDW) w projektowaniu
i doﬁnansowała realizację tej inwestycji.
– Samorząd projektuje też
przebudowę skrzyżowania ulic
Okulickiego i Wojska Polskiego.
Tutaj spotykają się drogi krajowa,
wojewódzka i powiatowa. Gmina
wykona projekt, a liderem realizacji tego zadania będzie najprawdopodobniej MZDW, prowadzimy już rozmowy w tej
sprawie – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.
Z kolei we współpracy z powiatem piaseczyńskim realizowana będzie przebudowa przejętej przez powiat w ubiegłym
roku dawnej drogi wojewódzkiej 722 na odcinku od ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu

z ul. Wojska Polskiego aż do
ronda w Gołkowie. W pierwszej
kolejności będzie realizowana
przebudowa ul. Pod Bateriami
od ronda w Gołkowie do skrzyżowania z ul. Dworską, gdzie
powstanie kolejne rondo.

163
tyle zadań
inwestycyjnych
w 2022 roku
będzie
realizowała
Gmina
Piaseczno,
w tym 79
dotyczy
dróg
– Rok 2022 będzie też rokiem planowania zagospodarowania centrum miasta. Między
innymi musimy podjąć decyzję
o budowie teatru miejskiego
i zadbać o centrum miasta tak,
by było konkurencyjne w obliczu budowy centrów handlo-

wych wokół Piaseczna – podkreśla burmistrz. – Należy także
podjąć decyzje dotyczące zagospodarowania gminnych terenów między ulicami Warszawską i Zgoda oraz przy ul.
Nadarzyńskiej. Część tych inwestycji, ambitnie zaplanowanych, jest uzależniona od warunków nieżelaznych od nas –
np. opiniowania zmian w planach zagospodarowania terenów przez instytucje zewnętrzne, nabycia niezbędnych
do realizacji zadań nieruchomości czy wydania zgód na realizację przez zobowiązane do
tego podmioty.
Wyzwania klimatyczne
Kolejnym priorytetem jest
tzw. pakiet środowiskowy,
który realizujemy w ramach
programu „Piaseczno dla klimatu”.
– Rozpoczynamy program
rozbudowy kompleksu energetycznego, w tym produkcji
energii elektrycznej oraz pozyskiwania ciepła z oczyszczalni.
Zapewnienie alternatywnych
źródeł ciepła to nasz cel, którego
realizację chcemy rozpocząć
w 2022 r. – mówił burmistrz podczas sesji budżetowej. – Nie możemy czekać, wykonujemy ambitny skok do przodu, żeby
szukać alternatywnych źródeł
energii dla miasta. Jednocześnie
podejmujemy kompleksowe
działania na rzecz wymiany indywidualnych źródeł ciepła.
Gmina planuje też wykonanie nowego ujęcia wody dla północnej części miasta oraz Józefosławia i Julianowa, kontynuuje
budowę kanalizacji. Będą również realizowane kolejne przed-

Projekt basenu w ramach powstającego Centrum Sportu przy ul. Chyliczkowskiej
Foto wizualizacja Maciej Popławski Pracownia z Wrocławia
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mimo niższych dochodów
sięwzięcia wykorzystujące alternatywne źródła energii, między
innymi instalacje fotowoltaiczne czy wykorzystujące biogaz. Chcemy też przygotować
program retencji wód opadowych dla całej gminy.
Rozbudowujemy możliwości, a tym samym wydajność
piaseczyńskiej kotłowni. PCU
pozyskało od Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
50 mln zł doﬁnansowania na
rozbudowę kotłowni. Połowa
tej kwoty stanowi pożyczkę,
a druga połowa to bezzwrotna
dotacja.
Rekordowy budżet
Przewodniczący Komisji Finansów i Inwestycji Artur Maicki podczas sesji budżetowej
podkreślił, że projekt budżetu
na 2022 r. – mimo że uwzględniane są niższe dochody z PIT
– zakłada rekordowe wydatki
majątkowe.

– Taki poziom wydatków
majątkowych świadczy o tym,
że burmistrz i Rada Miejska
chcą rozwijać miasto i gminę
Piaseczno. Gdyby nie zmiany
podatkowe w latach 2018–2021,
nasze dochody z PIT byłyby o 50
mln wyższe – podkreślił Artur
Maicki. Komisje Rady Miejskiej
pozytywnie zaopiniowały zarówno projekt budżetu na rok
2022, jak i Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2022–2037.
Ostatecznie oba dokumenty
finansowe zostały przyjęte
przez Radę Miejską Piaseczna
większością 18 głosów, przy
5 głosach wstrzymujących się.
Planowane dochody mają
wynieść w 2022 r. 571 196 574 zł.
Wydatki zaplanowano w kwocie 751 534 734 zł. Deﬁcyt wynoszący 180 338 160 zł zostanie sﬁnansowany z emisji obligacji,
wolnych środków oraz środków
pozyskanych na realizację zadań w 2022 r.

Wizualizacja stacji przeładunkowej PUK Piaseczno
Foto archiwum PUK Piaseczno

Duże inwestycje gminnych spółek
Ważne i kosztowne inwestycje planują w 2022 r. również gminne spółki. PCU i PWiK
będą inwestować w infrastrukturę zapewniającą dostęp do mediów, PUK Piaseczno
z kolei planuje modernizację stacji przeładunkowej oraz zakup nowej ﬂoty.
Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno planuje dużą
inwestycję mającą na celu przekształcenie ciepłowni przy ul. Kusocińskiego 4 w elektrociepłownię.
Realizacja przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu wysokosprawnej kogeneracji i przyłączenia do ciepłowni kolejnych
budynków wymaga sporego nakładu środków. Na wykonanie
tych zadań spółka otrzymała doﬁnansowanie z NFOŚiGW w łącznej kwocie 51 731 340 zł brutto.
Część tych środków (20 786 449 zł
netto) ma formę pożyczki, drugą
część (20 394 667 zł netto) PCU
otrzymało jako dotację.
– Realizacja całego przedsięwzięcia przewidziana jest do
roku 2025. W grudniu ubiegłego
roku zarząd spółki PCU podpisał
z NFOŚiGW stosowne umowy –
informuje Marek Trendel, prezes zarządu PCU Piaseczno.
Nowe przyłącza do sieci
grzewczej
W tym roku w ramach pozyskanych środków spółka planuje wykonać przyłącza sieci
cieplnej: do Liceum Ogólnokształcącego i obiektów szkoły
Technikum Rolniczego przy ul.
Chyliczkowskiej, do budowanych
budynków mieszkalnych przy
ulicach Kusocińskiego, Puławskiej
oraz Jasińskiego, do budynku
mieszkalnego przy ul. Strusia
1–3. Planowana jest również wymiana odcinka sieci kanałowej na
preizolat w rejonie ulic Generała
Okulickiego – Puławska.
W następnych latach w ramach tej inwestycji powstanie
nowy obiekt energetyczny
(NOE) za PWiK a w nim: wysokosprawna kogeneracja, pompy
ciepła na zrzucie ścieków oczysz-

czonych z oczyszczalni ścieków
o mocy 5 MW, akumulator ciepła, spięcie siecią ciepłowniczą
NOE z istniejącą siecią cieplną
Piaseczna. Z obecnej lokalizacji
ciepłowni do NOE zostaną przetransportowane dwa kotły.
Budowa kanalizacji
w kolejnych sołectwach
Na przestrzeni ostatnich
pięciu lat Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie przeznaczyło na modernizację i rozbudowę infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej blisko 100
mln zł. Tym samym PWiK jest
jednym z największych inwestorów na terenie gminy. Pomimo
panującej pandemii COVID-19
spółka nie zwalnia tempa i w bieżącym roku rozpocznie prace nad
kolejnymi kluczowymi inwestycjami na terenie piaseczyńskiej
aglomeracji. W bieżącym roku
spółka planuje ogłosić postępowania na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie
m.in.: budowy stacji uzdatniania
wody przy ul. Energetycznej
w Piasecznie, sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w Mieszkowie,
Antoninowie i Kuleszówce, modernizacji oczyszczalni ścieków
w Wólce Kozodawskiej oraz
w Piasecznie pod kątem zwiększenia nominalnej przepustowości obiektów oraz poprawy efektywności procesu. Do końca tego
roku spółka planuje zakończyć
również budowę sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Złotokłos (etapy V i VI), której koszt wyniesie 12,5 mln zł netto.
Inwestycje z zakresu
zaopatrzenia w wodę
W 2022 r. kontynuowane
będą prace nad budową wodo-

ciągu w ul. Cyraneczki w miejscowości Julianów. W pierwszym kwartale bieżącego roku
PWiK przystąpi do wymiany
wodociągu w ul. Wiśniowej
w Piasecznie. Ponadto w 2022 r.
kontynuowane będą prace projektowe i budowlane związane
z wymianą sieci wodociągowej
w ulicach Okulickiego, Szkolnej,
Kusocińskiego, Puławskiej oraz
Łabędziej w Piasecznie. Głównym celem prowadzonych
przedsięwzięć jest zapewnienie
mieszkańcom niezawodnego
systemu zaopatrzenia w wodę.
Bieżące remonty infrastruktury technicznej
Dla zapewnienia niezawodności dostaw wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków,
a także poprawy sprawności
funkcjonowania infrastruktury
wod.-kan., PWiK Piaseczno nieustannie prowadzi działania remontowe eksploatowanych sieci
i obiektów.
Remonty w roku 2022 obejmą
m.in. stacje uzdatniania wody
w miejscowościach: Siedliska, Piaseczno (Zalesie Dolne) i Grochowa
oraz pompownie ścieków przy
ulicach Wilanowskiej i Kosodrzewiny.
W bieżącym roku spółka będzie prowadziła dalsze działania
nad tworzeniem rozbudowy systemu informacji przestrzennej
(GIS), mającym na celu gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych posiadanej sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej.
Zielona energia
W 2022 r. planowane jest
wybudowanie kolejnych farm
fotowoltaicznych na obiektach
należących do spółki. Obiekty

takie powstaną m.in. na pompowniach ścieków zlokalizowanych przy ulicach: Wilanowska,
Cyraneczki, Dworska oraz Gołkowska, na oczyszczalni ścieków w Piasecznie oraz na istniejących stacjach uzdatniania
wody. Inwestycje te pozwolą na
ograniczenie zakupu energii od
zewnętrznych źródeł w dobie
ciągłego wzrostu jej ceny oraz
pokryją częściowo zapotrzebowanie na energię elektryczną
ww. obiektów.
Modernizacja stacji przeładunkowej PUK Piaseczno
W 2022 r. Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych w Piasecznie rozpocznie modernizację
stacji przeładunkowej.
– Planujemy budowę nowej
i nowoczesnej hali przeładunkowej przeznaczonej do przeładunku odpadów komunalnych
pochodzących z terenu gminy,
z podziałem na poszczególne frakcje powstałe w wyniku selektywnej zbiórki odpadów – mówi
Grzegorz Tkaczyk, prezes PUK Piaseczno. – Odpady, po przywiezieniu w mniejszych kontenerach
(bądź przez pojazdy specjalistyczne, tzw. śmieciarki) i rozładowaniu, będą za pomocą ładowarki kołowej rozlokowywane
w osobnych boksach z podziałem
na frakcje. Po zebraniu odpowiedniej ilości odpadów danego rodzaju
będą załadowywane i odbierane
przez większe samochody, a następnie przewożone do instalacji posiadających wymagane
przepisami prawa zezwolenia na
segregację, przetwarzanie, recykling i odzysk odpadów.
Budynek nowej stacji przeładunkowej został wstępnie zaprojektowany jako jednoprze-

Foto archiwum PWiK Piaseczno
strzenna hala o wymiarach długości ok. 60 m i szerokości ok. 35
m oraz wysokości wnętrza ok.
10 m, licząc do płaszczyzny wewnętrznej dachu. Na dachu hali
zlokalizowana zostanie instalacja
fotowoltaiczna zapewniająca
pełną autonomiczność i samowystarczalność energetyczną
obiektu. Oprócz hali przeładunkowej w obiekcie znajdzie się część
biurowo-socjalna dla obsługi.
Modernizacja ﬂoty
Poza przygotowaniami do
budowy nowej stacji przeładunkowej, spółka rozpoczęła również proces wymiany ﬂoty pojazdów specjalistycznych (tzw.
śmieciarek) przeznaczonych do
obsługi mieszkańców gminy
Piaseczno na bardziej nowoczesne. Wymiana floty będzie realizowana stopniowo, w ramach możliwości ﬁnansowych
spółki i powinna zakończyć się
w połowie 2024 r.
– Jednak pierwsze nowe pojazdy wyjadą na ulice Piaseczna
już w lutym tego roku – mówi
Grzegorz Tkaczyk. – Będą to
cztery fabrycznie nowe, ekologiczne śmieciarki na podwoziach
marki Scania i Iveco, zasilane wyłącznie gazem ziemnym CNG
(ang. compressed natural gas),

tym samym, który zasila piece
centralnego ogrzewania i kuchenki gazowe. Będą to więc pojazdy ciche i niskoemisyjne, co powinno znacząco ulepszyć jakość
obsługi mieszkańców i zmniejszyć uciążliwości związane z odbiorem opadów komunalnych.
W lutym do obsługi mieszkańców Piaseczna zostaną skierowane także dwa mniejsze
nowe pojazdy wyposażone
w tzw. wannę szczelną, zabezpieczającą przed ewentualnymi
wyciekami transportowanych
substancji. Pojazdy te zostaną
przeznaczone przede wszystkim do odbioru półpłynnych odpadów biodegradowalnych (tzw.
BIO kuchenne, BIO ogrodowe).
Kolejne cztery pełnogabarytowe
(trzyosiowe) pojazdy zostaną pozyskane i skierowane do obsługi
mieszkańców Piaseczna do
końca 2022 r. Następne pojawią
się w latach 2023–2024.
– Łącznie w latach 2022–
2024 spółka planuje pozyskać
dwadzieścia nowych pojazdów,
co nie tylko zwiększy komfort
i terminowość obsługi mieszkańców gminy Piaseczno, ale
też pozwoli ograniczyć koszty
związane z serwisem dotychczas użytkowanych i wyeksploatowanych śmieciarek.

6
Ankieta dotycząca
źródeł ciepła
Przypominamy o konieczności wypełnienia ankiety dotyczącej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
1 lipca 2021 roku ruszył proces składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła, jakie są wykorzystywane w budynkach. Oznacza to, że każdy właściciel/zarządca budynku jest
zobowiązany do wypełnienia deklaracji w ramach projektu:
„Zintegrowany system ograniczenia niskiej emisji” (ZONE),
którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza.
Stosowanie opału złej jakości, używanie niesprawnych i przestarzałych kotłów powoduje emitowanie do powietrza szkodliwych dla zdrowia substancji. Program realizowany jest
przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wykonywany
przez gminę i jest niezależny od inwentaryzacji źródeł ciepła
prowadzonych przez gminę Piaseczno oraz Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
Otrzymane dane trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. CEEB to istotne narzędzie wspierające
wymianę starych kotłów grzewczych, a tym samym dbanie
o czyste powietrze.
Deklarację można wypełnić:
– samemu bez wychodzenia z domu w postaci deklaracji
on-line – wystarczy mieć proﬁl zaufany lub e-dowód;
– samemu i wysłać pocztą;
– osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
ul. Kościuszki 5 lub Świętojańska 5a*.
* ze względu na trwającą pandemię preferowany sposób
przekazania danych to wypełnienie deklaracji on-line
Najważniejsze informacje:
– deklarację musi wypełnić każdy właściciel lub zarządca, nawet jeśli wcześniej wypełnił ankietę dla gminy Piaseczno czy
wziął udział w Narodowym Spisie Powszechnym,
– deklarację wypełniamy dla nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych,
– na złożenie deklaracji właściciele/zarządcy istniejących
budynków mają 12 miesięcy, czyli do dnia 1 lipca 2022 r.;
dla budynków nowo powstałych w terminie 14 dni od dnia
uruchomienia instalacji grzewczej,
– w deklarację wpisujemy wszystkie źródła ciepła, jakie znajdują się w budynku.
Szczegółowe informacje na stronie: www.gunb.gov.pl.
Link do złożenia deklaracji znajduje się na stronie: ceeb.gov.pl.
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Piaseczno bez smogu
Gmina Piaseczno przygotowuje program wsparcia finansowego dla osób, które
w związku z trwałą zmianą systemu ogrzewania z wysokoemisyjnego (węglowego) na proekologiczny (gazowy, elektryczny lub olejowy) ponoszą zwiększone
koszty ogrzewania lokalu.
Okres jesienno-zimowy to czas,
kiedy szczególnie myślimy o jakości powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie nasze i naszych
bliskich. Jednym z najistotniejszych działań na rzecz poprawy
stanu powietrza jest wymiana
źródeł ciepła.
– Zdajemy sobie sprawę
z tego, że wymiana pieca stanowi
kosztowną inwestycję. Wprawdzie można uzyskać na to przedsięwzięcie doﬁnansowanie, jednak
część mieszkańców obawia się
również zwiększonych kosztów
ogrzewania już po wymianie pieca
– mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Chcemy zachęcić mieszkańców do wymiany tzw. kopciuchów na proekologiczne systemy
ogrzewania, dlatego przygotowujemy Lokalny Program Osłonowy
„Gmina bez smogu”.
Program wsparcia ﬁnansowego jest opracowywany z my-

ślą o osobach, które w związku
z trwałą zmianą systemu ogrzewania z wysokoemisyjnego
(węglowego) na proekologiczny
(gazowy, elektryczny lub olejowy) ponoszą zwiększone
koszty grzewcze lokalu. Skorzystać z niego będą mogły osoby
i rodziny faktycznie zamieszkujące w budynku lub lokalu
mieszkalnym, w którym nie
wcześniej niż od 2020 r. przeprowadzono trwałą zmianę systemu
ogrzewania z węglowego na gazowe, elektryczne lub olejowe.
Wysokość kwoty doﬁnansowania będzie zależała m.in. od:
– wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego,
– powierzchni faktycznej budynku lub lokalu mieszkalnego,
– dokonanej zmiany systemu
ogrzewania.
Pomoc miałaby być przyznawana dwa razy w roku w for-

mie zasiłku celowego. Program
„Gmina bez smogu” realizowałby
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie.
W najbliższym czasie Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno przed-

stawi Radzie Miejskiej szczegóły
tego programu, który zostanie
uruchomiony po uzyskaniu akceptacji i zapewnieniu odpowiednich środków w budżecie
na jego realizację.

I Gminna Gala Wolontariatu Szkolnego
Pod hasłem „Czas jest bezcennym darem, podziel się nim!” zorganizowaliśmy
I Gminną Galę Wolontariatu Szkolnego. Honorowym gościem uroczystości był
Marek Michalak, Kawaler Orderu Uśmiechu, były Rzecznik Praw Dziecka.

Piaseczyński „Niezbędnik”informator dla mieszkańców

Gminna Gala Wolontariatu Szkolnego
Foto Sylwia Chojnacka-Tuzimek/BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gmina Piaseczno przygotowała informator, który w kompleksowy sposób przedstawia formy wsparcia oferowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
„Niezbędnik” to wydawnictwo, które powstało, aby
umożliwić mieszkańcom gminy Piaseczno zapoznanie się,
w sposób kompleksowy i przystępny, z ofertą wsparcia
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie. To pierwsza edycja informatora, który przeznaczony
jest dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, w szczególności zaś dla doświadczających życiowych trudności.
– Niedogodności pojawiają się w życiu każdego człowieka. Czasem jesteśmy w stanie samodzielnie stawić im
czoła, czasem jednak potrzebujemy ukierunkowania, by
pokonać przeszkody. Mamy nadzieję, że ten informator
ułatwi osobom będącym na „życiowym zakręcie” odnalezienie pomocnej dłoni, która pomoże wyjść na prostą
– mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.
Wersja papierowa „Niezbędnika” jest na bieżąco dystrybuowana przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Piasecznie w miejscach użyteczności publicznej
na terenie gminy (urzędy, sąd, policja, przychodnie zdrowia,
biblioteki, Centrum Kultury, kluby seniora, placówki oświatowe i obiekty sportowe). Wersję elektroniczną można pobrać
ze strony www.mgops.piaseczno.eu/piaseczynski-niezbednik/.
– W tej kadencji udało się zrealizować kilka nowych projektów, takich jak nowa jadłodajnia, nowa ogrzewalnia czy
nowa jadłodzielnia. Rozwijamy też kluby seniora czy akademię rodzica, z której skorzystać mogą wszyscy rodzice
– mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Nasz MGOPS zmienia
się powoli w prawdziwe centrum usług społecznych.

Nie chcemy takiego nieba nad Piasecznem
Foto Pierre Bouyer Unsplush.com

W grudniu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji 16 grudnia zorganizowaliśmy I Gminną Galę
Wolontariatu Szkolnego.
Uczniowie piaseczyńskich
szkół przez cały rok w ramach
wolontariatu organizują różne
akcje. Podczas gali wraz z opiekunami wolontariatu zaprezentowali oni działania, jakie są podejmowane przez społeczność
szkolną.

– Nasi uczniowie są niezwykle aktywni, a zakres akcji budzi
prawdziwy podziw – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.
Nie sposób wymienić
wszystkich działań, w których
uczestniczyli uczniowie piaseczyńskich podstawówek. Włączają się oni w akcje lokalne,
krajowe i ogólnoświatowe. Podejmowany przez dzieci i młodzież wolontariat obejmuje

działania na rzecz drugiego
człowieka, takie jak zbiórki
żywności, środków higienicznych, książek, zabawek, nakrętek, organizacja kiermaszów,
odwiedzanie pensjonariuszy
domów opieki dla seniorów
czy domów dziecka. Nasi
uczniowie biorą też udział
w akcjach ogólnopolskich, jak
Góra Grosza czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wolontariat dotyczy także działań
na rzecz środowiska (np. akcje
sprzątania świata) i zwierząt
(np. zbiórki żywności czy koców dla schronisk, wyprowadzanie zwierząt na spacer, akcja przenoszenia żab przez
drogę). Uczniowie wspierają
również organizatorów imprez sportowych, głównie biegowych, zarówno lokalnych,
jak i o szerszym zasięgu (np.
Maraton Warszawski).
– Dla mnie najcenniejszy
jest wolontariat koleżeński, polegający na dzieleniu się pasją
i wiedzą, np. pomoc młodszym
uczniom w lekcjach czy działania w lokalnym środowisku
– mówi wiceburmistrz Hanna

Kułakowska-Michalak. – Przykładem jest tu „Miesiąc dla Wiktorii”,
akcja, którą zorganizowali koledzy i koleżanki z klasy, by zebrać
środki na leczenie uczennicy
8 klasy szkoły w Głoskowie, czy
też lekcje koleżeńskie dla uczniów
innej narodowości lub pełnienie
roli przewodnika po szkole.
Uroczystość uświetnił swoją
obecnością dr Marek Michalak,
były Rzecznik Praw Dziecka i Kawaler Orderu Uśmiechu. Gość
opowiedział uczniom o swoim
wolontariacie i o Orderze Uśmiechu, który otrzymał jako najmłodsza osoba w historii tego odznaczenia (miał wówczas 23 lata).
Pomysłodawcą i organizatorem gali była Szkoła Podstawowa nr 5, pani Lidia Mirecka,
pedagog szkolny oraz pan Dariusz Nowak, dyrektor SP nr 5.
– Bardzo dziękuję organizatorom i mam nadzieję, że
gala będzie wydarzeniem corocznym. Jesteśmy niezwykle dumni z naszych uczniów
i opiekunów wolontariatu,
warto więc w taki sposób docenić ich aktywność – podkreśla wiceburmistrz.

Zmodernizowany street workout park
W grudniu zakończyła się modernizacja piaseczyńskiego street
workout parku przy ul. Chyliczkowskiej. Podczas prac okazało się,
że istniejąca instalacja wymaga
szerszego zakresu prac, niż przewidywano. Dlatego okres realizacji został wydłużony, a aneks
z wykonawcą objął również
zwiększenie środków na realizację
tego zadania. Wartość umowna
prac to 329 514,39 zł brutto.

Odnowiono i rozbudowano
istniejącą instalację w strefach
crossﬁtowo-funkcjonalnej oraz
street workout/parkour. Pojawiła
się też nowa strefa z przeszkodami – Ninja/OCR. Uzupełnieniem infrastruktury jest szatnia
z zamykanymi szafkami oraz
przebieralnią, zasilana zieloną
energią – zamontowano na niej
zarówno panele fotowoltaiczne,
jak i minigenerator wiatrowy.

Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska
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Nowa stacja najpopularniejsza

SKM w Piasecznie
jeszcze w tym roku

Czwarty sezon Piaseczyńskiego Roweru
Miejskiego zakończył się z ponad 10 000
wypożyczeń. Mieszkańcy najczęściej wypożyczali rowery na stacji Słowicza, która
została uruchomiona dopiero we wrześniu 2020 roku.
W ramach Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego (PRM) działa już
sześć stacji: Dworzec PKP (ul.
Dworcowa), Centrum (obok sądu
przy ul. Kościuszki), Stadion (ul.
1 Maja), Górki Szymona (al.
Brzóz), Józefosław (róg ul. Cyraneczki i Julianowskiej) oraz najnowsza – Słowicza (róg ulic Jarząbka i Żytniej). I to właśnie
z tej ostatniej stacji w zakończonym 30 listopada czwartym sezonie PRM rowery były wypożyczane najczęściej – aż 2 489 razy.
Niewiele mniej, bo 2 387 razy, skorzystano w rowerów na stacji
Dworzec PKP, a najrzadziej (819
razy) jednoślady wypożyczane
były na stacji Stadion. Łącznie
użytkownicy PRM skorzystali
z rowerów przypiętych na naszych stacjach 10 073 razy, naj-

częściej użytkowany rower był
wypożyczony 421 razy. A rekord
wypożyczeń padł w niedzielę
9 maja, kiedy użytkownicy PRM
skorzystali z rowerów 136 razy.
Z rowerów najczęściej korzystaliśmy w czerwcu (1 713 wypożyczeń), maju (1 501) i lipcu (1 487),
a najrzadziej w listopadzie (513).
Rekordzista skorzystał z PRM
269 razy. Średni czas wypożyczenia wyniósł w 2021 roku
36 minut i 33 sekundy. W większości użytkownicy korzystali
z darmowych, 20-minutowych
przejazdów. Stanowiły one 60%
wszystkich wypożyczeń.
A skąd i dokąd jeździmy?
Można zaobserwować dwa
trendy. Rower miejski jest
z pewnością wykorzystywany
jako środek transportu do pracy

Rowery najczęściej wypożyczamy ze stacji Słowicza
Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
czy szkoły. Trasa ze stacji Słowicza do stacji Dworzec PKP oraz
w kierunku przeciwnym jest tą
najbardziej popularną – łącznie
blisko 2 000 razy skorzystano
z przejazdu między tymi stacjami. Z roweru korzystano też
często między stacjami Dworzec PKP i Centrum. Z Piaseczna
do Warszawy użytkownicy
PRM jechali 870 razy, a do Konstancina-Jeziorny 77 razy. Z drugiej strony najczęściej rower
wypożyczaliśmy w niedzielę
– 1 826 razy. Stacja Górki Szymona odnotowała 1 037 wypo-

życzeń, w tym 389 razy rower
wypożyczano i zwracano na tej
właśnie stacji. Na Górki Szymona mieszkańcy rowerami
miejskimi dojeżdżali najczęściej
ze stacji Dworzec PKP, Centrum
oraz Słowicza, a nawet kilkanaście razy z Józefosławia. W Józefosławiu rower najczęściej jest
wypożyczany i zwracany w tym
samym miejscu – system zarejestrował 857 takich wypożyczeń. Tutaj rowerem można poruszać się po miejscowości lub
pojechać na wycieczkę do Lasu
Kabackiego.

Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Zalesiu Górnym
Gmina realizuje modernizację placu sportowego w Zalesiu Górnym. Koncepcja obejmuje rozbudowę istniejącej infrastruktury. Pierwsze prace zostały już zakończone.

Na terenie sportowym powstanie m.in. boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią
Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
Gmina Piaseczno opracowała
koncepcję zagospodarowania
tzw. placu sportowego w Zalesiu Górnym między ulicami Pionierów i Białej Brzozy. Celem tej
inwestycji jest stworzenie przyjaznej przestrzeni sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Zalesia Górnego.
– Chcemy, aby miejsce to
służyło wszystkim pokoleniom:
rodzinom z dziećmi, młodzieży
oraz osobom starszym – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz. Pierwsze prace modernizacyjne zostały zrealizowane

już w 2021 roku.
Mowa o boisku do siatkówki i o placu zabaw. Założenia koncepcji zagospodarowania tego terenu przewidują
modernizację istniejącego terenu sportowego, jego rozbudowę oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej.
W części sportowej powstanie boisko piłkarskie z syntetyczną nawierzchnią, a także
boisko wielofunkcyjne z bieżnią,
rzutnią do pchnięcia kulą i polem do skoków w dal. Na oba boiska gmina Piaseczno zabezpie-

czyła w budżecie na rok 2022
łącznie 800 tys. zł.
– Część parkowa ma mieć
charakter rekreacyjny. To tutaj
zlokalizowany jest plac zabaw,
pojawią się tu również stanowiska do gier bule i kubb oraz
elementy małej architektury
– mówi Łukasz Kamiński
z Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Piasecznie.
Między częścią sportową
a rekreacyjną zaplanowano
aktywności nawiązujące do
sportu, ale mające charakter
bardziej rekreacyjny niż wy-
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czynowy. Pojawią się tu więc
stoły szachowe i do tenisa stołowego, a także miniskatepark
czy minigolf.
Oprócz tego planowane są
modernizacja pawilonów handlowo-usługowych od strony
ul. Pionierów, rozbudowa komunikacji pieszej na placu
sportowym oraz budowa zaplecza kontenerowego – z szatniami i sanitariatami dla drużyn trenujących na boisku
piłkarskim, łazienkami, biurem i małą gastronomią.
*

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 Bartek Banaszak
Szybka Kolej Miejska dojedzie w końcu do Piaseczna.
Niestety, ze względu na inwestycję prowadzoną przez
PKP PLK na trasie przejazdu, nastąpi to później, niż
pierwotnie zakładaliśmy.
Do realizacji od dawna oczekiwanego połączenia Piaseczna z Warszawą liniami warszawskiej SKM niezbędne były
przebudowa infrastruktury kolejowej oraz wyprodukowanie
nowych pociągów. Pierwsze z dwudziestu jeden pociągów,
zamówionych przez SKM w spółce NEWAG S.A. z Nowego Sącza, dotarły już do Warszawy.
– Nowe pojazdy zapewnią wygodny, ekologiczny i szybki
transport w aglomeracji warszawskiej oraz więcej miejsc
w godzinach szczytu. Do dyspozycji pasażerów będą: pokładowe Wi-Fi, ładowarki USB, miejsca na rowery, a także nowoczesny system informacji pasażerskiej i automaty biletowe. Mam nadzieję, że testy przebiegną sprawnie i nasze
Impulsy 2 jeszcze w tym kwartale zabiorą na pokład pierwszych pasażerów – mówił podczas konferencji prasowej Rafał
Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. Na zakup pociągów
miasto wydało 668 mln zł.
Pierwszy z dostarczonych pociągów jest w barwach europejskich. Projekt nowosądeckiego producenta zawiera
również akcenty nawiązujące do polskich barw narodowych.
– Wyjątkowa malatura naszego pierwszego pociągu ma
podkreślić unijne dofinansowanie do projektu. To niemal
203 mln zł pochodzące z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki tym środkom podniesiemy komfort
podróży mieszkańców aglomeracji warszawskiej i zachęcimy
do rezygnacji z samochodów na rzecz ekologicznej kolei
– mówił Alan Beroud, prezes zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej.
Pozostałe nowoczesne i komfortowe Impulsy 2 będą pomalowane w tradycyjnych czerwonych barwach SKM. Piętnaście
spośród zamówionych pociągów będzie złożonych z pięciu
członów, pozostałych sześć czteroczłonowych pozwoli na łączenie ich w tandemy, zapewniając nawet 372 miejsca siedzące. Oprócz wymienionych udogodnień na pokładzie pociągów zainstalowane zostaną również ratujące życie
deﬁbrylatory AED.
– Ciągle nie możemy kończyć biegu pociągu w Piasecznie.
Chcieliśmy tam jeździć jak najwcześniej, ale plany trzeba było
przełożyć. Obecnie PKP PLK deklaruje, że do Piaseczna będziemy mogli dojechać od 11 grudnia bieżącego roku, i tego
planu się trzymamy – zapowiedział Alan Beroud.
– Pierwotny plan zakładał uruchomienie połączeń
w sierpniu 2022 roku. Dotrzymanie tego terminu uniemożliwiają jednak zaplanowane przez PKP PLK prace przy kluczowym dla projektu fragmencie infrastruktury, czyli wiadukcie umożliwiającym bezkolizyjne przejście torów linii
kolejowej nr 8 nad torami linii kolejowych nr 1, 3 i 447 – mówi
burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz. – Jeszcze odrobina
cierpliwości i nasi mieszkańcy będą mogli dojechać do Warszawy wygodnymi, nowoczesnymi pociągami SKM.
– Do Piaseczna planujemy dojechać dwiema liniami: Piaseczno – Legionowo/Wieliszew przez Warszawę Gdańską oraz
Piaseczno – Warszawa Główna Osobowa. Wstępnie myślimy
o kursach co godzinę, ale o szczegółowej ofercie będziemy
mogli rozmawiać w późniejszym terminie – mówi Zuzanna
Szopowska-Konop, dyrektorka Biura Komunikacji SKM. Nowe
połączenia miałyby zostać uruchomione wraz z nowym rozkładem jazdy 2022/2023, czyli właśnie 11 grudnia 2022 roku.

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.
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KULTURA

Kulturalni dla WOŚP

KALENDARIUM – LUTY 2022

Jak co roku Centrum Kultury w Piasecznie gra na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Po zeszłym roku, kiedy ﬁnałWOŚP
odbywał się online, wracamy do
koncertów i wydarzeń plenerowych. Tym razem koncert ﬁnałowy odbędzie się na terenie targowiska miejskiego. W niedzielę
30 stycznia wystąpią młody, magnetyzujący zespół Carol Markovsky i piaseczyński Teatr Ognia Etnimus. Gwiazdą wieczoru będzie
exMAANAM – grupa złożona
z muzyków legendarnego Maanamu i wykonująca największe
jego hity. Jak co roku na zakończenie koncertu puścimy światełko
do nieba.
Poza koncertem ﬁnałowym
Centrum Kultury przygotowało
szereg wydarzeń towarzyszą-

Pełna lista wydarzeń na stronie www.kulturalni.pl
31 stycznia – 13 lutego
KULTURALNA ZIMA

cych. 28 stycznia Świeczowisko-Wośpowisko, podczas którego
będzie można zamówić ulubiony utwór i wspomóc puszkę
WOŚP. Od poniedziałku 24 stycznia do niedzieli na FB Klubu Kultury w Zalesiu Górnym będą się
odbywać licytacje dzieł grupy artystów wizualnych MŁYN. Zaś
w niedzielę 30 stycznia od godziny 12.00 – WOŚP w Józefosławiu, czyli występy artystyczne
i aukcje przy Klubie Kultury
w Józefosławiu.
Zachęcamy do wzięcia udziału
w tych wydarzeniach i wsparcia
zbiórki na rzecz zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki
i leczenia wzroku u dzieci.

2 lutego, godz. 19.30
PEGAZ NA BIEGUNACH. NIECH
ZATAŃCZĄ MASKI
Karnawały i majańskie ﬁesty
w Gwatemali i Meksyku
Julia Zabrodzka, Bartek Kaftan
Piaseczno, Dom Kultury, ul.
Kościuszki 49. Wstęp wolny
5 lutego, godz. 10.00
WOKÓŁ TRADYCJI. ZAPUSTY
Ludowy karnawał
Prowadząca: Elżbieta Lipska
Piaseczno, Dom Kultury, ul.
Kościuszki 49. Wstęp 10 zł,
zapisy

Pętle indukcyjne w Centrum Kultury
Centrum Kultury w Piasecznie zakupiło dwa przenośne zestawy pętli indukcyjnych, które umożliwią udział
w wydarzeniach kulturalnych osobom używającym aparatów słuchowych i implantów.
Zdarza się, że osoby, które korzystają z aparatów słuchowych,
w hałasie i pomieszczeniach
w pogłosie powtarzają: „Słyszę,
ale nie rozumiem”. Dzięki pętli
indukcyjnej wzrasta jakość
dźwięku odbieranego przez aparat słuchowy oraz komfort słyszenia. Zakupione zestawy będą
używane podczas wydarzeń
kulturalnych w Domu Kultury

w Piasecznie, Klubie Kultury
w Józefosławiu, a także podczas
wydarzeń plenerowych.
– Mamy nadzieję, że dzięki
temu proponowane przez nas
koncerty, spotkania czy spektakle staną się bardziej dostępne,
a ich odbiór będzie łatwiejszy
– mówi Magdalena Gawrych,
dyrektorka Centrum Kultury
w Piasecznie.

Spędź ferie kulturalnie

PRZYSTANEK KULTURA
przystanek na edukację artystyczną – zajęcia stałe, warsztaty,
spotkania, Wszechnica Rodzica
pl. Piłsudskiego 9, Piaseczno
tel. 22 716 79 62
STREFA KULTURY
dziecko Przystanku Kultura
zajęcia artystyczne i warsztaty
dla małych i dużych

12 lutego, godz. 18.00
KONCERT KARNAWAŁOWY.
ARIE OPERETKOWE I MUSICALOWE
Piaseczno, Strefa Kultury
(CEM), ul. Jana Pawła II 55.
Wstęp 25 zł
16 lutego, godz. 17.30
TKACTWO W DOBRYM KLIMACIE
Prowadząca: Monika Firek
Piaseczno, Dworzec Kultura,
ul. Dworcowa 9. Wstęp 50 zł
17 lutego, godz. 18.30
ZORIENTOWANI NA DZIEDZICTWO Lidia Wysocka – zapomniana gwiazda
Piaseczno, Dom Kultury, ul.
Kościuszki 49. Wstęp wolny
19 lutego, godz. 10.00
WSZECHNICA RODZICA
BAJKOWO - KARNAWAŁOWO
Piaseczno, Przystanek Kultura, pl. Piłsudskiego 9. Wstęp
wolny, zapisy

Centrum Kultury w Piasecznie
przygotowało szeroką ofertę zajęć, warsztatów i spotkań na
okres ferii zimowych. Większość
propozycji jest bezpłatna, ale
w związku z sytuacją sanitarną
ilość miejsc jest ograniczona.
W ofercie między innymi warsztaty taneczne, plastyczne, muzyczne, rękodzielnicze, a także
bajki z kliszy, projekcje ﬁlmów
i inne. Kulturalna Zima tradycyjnie będzie się odbywać w większości placówek Centrum Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie
internetowej www.kulturalni.pl.
DOM KULTURY
miejsce z klimatem i tradycją
wydarzenia, spotkania, koncerty,
spektakle, festiwale
ul. Kościuszki 49, Piaseczno
tel. 22 756 76 00

12 lutego, godz. 12.00
PALETA DEBIUTANTA
Zalesie Górne, Klub Kultury,
ul. Białej Brzozy 3. Wstęp
wolny, zapisy

19 lutego, godz. 10.00
SPOTKANIA ZE SZTUKĄ DLA
DZIECI. ARTYŚCI MALUJĄCY
FOLKLOR Żywiołowa obrzędowość Hucułów na obrazach Teodora Axentowicza
Piaseczno, Dom Kultury, ul.
Kościuszki 49. Wstęp 10 zł
19 lutego, godz. 18.00
DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY
CEM, ul. Jana Pawła II 55, Piaseczno
tel. 505 856 669

ul. Białej Brzozy 3, Zalesie Górne
tel. 500 162 993, 517 128 311

DWORZEC KULTURA
kultura w wersji slow – miejsce
spotkań, rozwoju pasji i kreacji
ul. Dworcowa 9, Piaseczno
tel. 502 715 306

KLUB KULTURY W BOGATKACH
klimatyczne miejsce na zajęcia,
warsztaty i spotkania – już od
bobasa
ul. Królewska 91, Bogatki
tel. 514 704 931

KLUB KULTURYWJÓZEFOSŁAWIU
zgrany zespół animatorów, zajęcia, wydarzenia, festiwale
ul. Julianowska 67 A, Józefosław
tel. 22 750 42 03, 506 033 490
KLUB KULTURY ZALESIE GÓRNE
artystyczne, kolorowe miejsce na
mapie Zalesia Górnego, sztuka, ﬁlm

KLUB KULTURY W CHOJNOWIE
miejsce spotkań dla lokalnej społeczności, zajęcia, ogniska sąsiedzkie
ul. Klonowa 16, Orzeszyn
tel. 517 128 319
KLUB KULTURYW ZŁOTOKŁOSIE
szycie, malowanie, instrumenty

i wiele innych ciekawych zajęć
oraz warsztatów dla dorosłych
i dla dzieci, zespół „Kłosowianki”
ul. 3 Maja 30, Złotokłos
tel. 508 927 023
KLUB KULTURY W WOLI GOŁKOWSKIEJ
edukacja kulturalna i zabawa
dla lokalnej społeczności
ul. Jemioły 11, Wola Gołkowska
tel. 517 128 314, 517 128 315
BIURO, ADMINISTRACJA
dyrekcja, ﬁnanse, kadry, administracja i promocja
ul. Sierakowskiego 11, Piaseczno
tel. 515 509 336

„Romeo i Julia” B. Luhrmanna
Zalesie Górne, Klub Kultury, ul.
Białej Brzozy 3. Wstęp wolny
19 lutego, godz. 19.00
TEATR PO DWUDZIESTEJ. „Przekładaniec”. Komedia futurystyczna Stanisława Lema
Piaseczno, Dom Kultury, ul.
Kościuszki 49. Wstęp wolny
20 lutego, godz. 11.30
BAJKOWA NIEDZIELA
Przedstawienie naukowe dla
dzieci „ -196°C poniżej 0”
Józefosław, Klub Kultury, ul.
Julianowska 67A. Wstęp 15 zł
24 lutego, godz. 18.00
TŁUSTY CZWARTEK W PRACOWNI Otwarta pracownia,
spotkanie sąsiedzko-rękodzielnicze
Piaseczno, Dom Kultury - Pracownia ZA ROGIEM. Wstęp –
coś słodkiego
24 lutego, godz. 20.00
JAM SESSION W JÓZEFOSŁAWIU
Józefosław, Klub Kultury, ul.
Julianowska 67A. Wstęp wolny
25 lutego, godz. 18.00
WARSZTATY RĘKODZIELNICZE
– DOMOWE SPA
Prowadząca: Beata Podsiadły, Akademia 4 Pory Roku
Piaseczno, Dworzec Kultura,
Dworcowa 9. Wstęp 50 zł
25 lutego, godz. 20.00
REFLINKA. PIOSENKI Z WODĄ
W TREŚCI
Józefosław, sala restauracji
Quchnia, ul. Julianowska 67A
26 lutego, godz. 18.00
ARCYHISTORIE DZIEŁ
Miłość w sztuce
Zalesie Górne, Klub Kultury, ul.
Białej Brzozy 3. Wstęp wolny
26 lutego, godz. 19.00
SZANUJMY WSPOMNIENIA.
ALL MY LOVING Koncert przebojów Paula McCartneya
Piaseczno, Dom Kultury, ul.
Kościuszki 49. Wstęp 20 zł
27 lutego, godz. 14.00, 16.00
BAJKOWA NIEDZIELA
Autorski Teatr Młodego Widza - „Kot w butach”
Piaseczno, Dom Kultury, ul.
Kościuszki 49. Wstęp 15 zł
ZAPRASZAMY!

