
PiaseczyńskaGazeta
23 lutego 2022 � NR 2 (236) BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO � ISSN 1234-351X

Sesja Rady Miejskiej
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2022 roku o godzinie 9.30.
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www.piaseczno.eu.
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Dom Seniora

Kończą się prace budowlane i wykończe-
niowe przy budowie Centrum Aktywności
Seniora w Piasecznie.                            str. 2

Po uzgodnieniu kompromisowych roz-
wiązań z mieszkańcami i przedsiębior-
cami gmina chce zrealizować moder-
nizację kolejnego fragmentu ul. Puław-
skiej oraz odcinka ul. Kościuszki do skweru
Kisiela.                                                          str. 2

1% podatku przekaż sąsiadom

Pomóż mieszkańcom naszej gminy, którzy
potrzebują wsparcia, poprzez przekazanie
na ich rzecz 1% podatku dochodowego.
Informacje o osobach z gminy Piaseczno,
które potrzebują wsparcia, można znaleźć
na specjalnej podstronie Nasi Sąsiedzi
www.piaseczno.eu/nasisasiedzi/.

Modernizacja Kościuszki

Gala Sportu 2022

Sportowcy, trenerzy i sponsorzy zostali
nagrodzeni podczas uroczystej XV Gali
Sportu w Piasecznie.                           str. 4

Historia piaseczyńskiej piłki

W tym roku obchodzimy setną rocznicę
powstania organizacji sportowych na te-
renie gminy. To okazja, aby przypomnieć
historię piaseczyńskiej piłki nożnej. str. 5

Zmiana zasad obsługi
Od 28 lutego zmienią się zasady obsługi
mieszkańców w Wydziale Spraw Oby-
watelskich. Sprawy związane z mel-
dunkiem, dowodem osobistym czy
numerem PESEL załatwimy tylko po
wcześniejszej rezerwacji terminu
wizyty. Szczegóły www.piaseczno.eu.

W Dzień Kobiet poznamy wyniki
konkursu „Kobieca Osobowość
Roku Gminy Piaseczno 2021”.
Zachęcamy do śledzenia trans-
misji online na kanale Facebook
gminy Piaseczno.              *str. 7

Kobieca Osobowość Roku

Płać podatki i korzystaj

Część płaconych przez mieszkańców

podatków trafi do gminy Piaseczno

tylko pod warunkiem, że w deklara-

cji podatkowej wskazali naszą gminę

jako miejsce zamieszkania. Warto to

zrobić, bo od wysokości wpływów do

budżetu zależy to, jak wiele inwesty-

cji i remontów będzie mógł w danym

roku zrealizować samorząd.

Duże wpływy – duże inwe-
stycje

W 2022 roku gmina Piaseczno

zamierza wydać na inwestycje po-

nad 200 mln zł. Burmistrz Daniel

Putkiewicz nie ukrywa jednak, że

wiele będzie zależało od tego, jak

ukształtują się wpływy do budżetu

w związku z wprowadzonymi przez

Polski Ład zmianami podatkowymi.

– Staramy się zachęcać miesz-

kańców do płacenia podatków nie

tylko poprzez akcje informacyjne,

ale także kierując dodatkowe usługi

i ulgi do tych osób, które wyrobią so-

bie Piaseczyńską Kartę Mieszkańca

– mówi burmistrz.

Karta wielu możliwości
Piaseczyńska Karta Mieszkańca

(PKM) oferuje przede wszystkim

istotne zniżki komunikacyjne. Jej po-

siadacze korzystają z bezpłatnych prze-

jazdów liniami lokalnymi L. Na karcie

można też zakodować bilety ZTM i sko-

rzystać z ulgi wynoszącej 30% ceny,

którą pokrywa gmina Piaseczno.

Karta jest również niezbędna 

w przypadku uczniów korzystają-

cych z posiłków w szkolnych stołów-

kach. W przyszłości Piaseczyńska

Karta Mieszkańca będzie także wy-

korzystywana w przedszkolach pu-

blicznych do rejestracji czasu pobytu

dziecka w placówce.

– Obecnie trwają testy w Przed-

szkolu nr 3. Niestety ze względu na ogra-

niczenia związane z pandemią, czyli za-

kaz wchodzenia rodziców do budynku,

w którym zlokalizowany jest czytnik

kart, okres testów został wydłużony –

mówi Tomasz Pawlak z Referatu Inno-

wacji Miejskich. – Od września br. chcie-

libyśmy jednak wprowadzić ten sposób

rejestracji czasu pobytu naszych naj-

młodszych mieszkańców we wszyst-

kich przedszkolach finansowanych 

z budżetu gminy.

Piaseczyńska Karta Mieszkańca

czy Piaseczyńska Karta Dużej Ro-

dziny pozwalają również na korzy-

stanie ze zniżek na basenie GOSiR

Piaseczno czy w Centrum Kultury.

Mogą też pełnić rolę karty biblio-

tecznej.

Kolejną korzyścią dla mieszkań-

ców jest oferta bezpłatnego chipo-

wania oraz kastracji/sterylizacji

zwierząt domowych. Posiadacze Pia-

seczyńskiej Karty Mieszkańca oraz

Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny

mogą korzystać również z ofert ra-

batowych podmiotów komercyj-

nych.

To proste, wystarczy ZAP-3
Obecnie przepisy nie wyma-

gają meldunku, aby płacić podatki

w miejscu zamieszkania. Wypełnia-

jąc PIT, wystarczy wskazać jako

miejsce zamieszkania gminę Pia-

seczno oraz dołączyć wypełniony

formularz aktualizacyjny ZAP-3. 

W ten sposób wspieramy okolicę, 

w której mieszkamy, a więc wpły-

wamy na otaczającą nas rzeczywistość.

Na co idą Twoje podatki?
Aby ułatwić naszym mieszkań-

com zorientowanie się, w jaki sposób

ich pieniądze są wydawane przez

gminę Piaseczno, od kilku lat na stro-

nie internetowej nacoidamojepienia-

dze.pl/budzet-gminy/piaseczno/2022

udostępniamy specjalne narzędzie,

które pozwala sprawdzić, jaka kwota

z naszego podatku zasila poszcze-

gólne zadania gminy.

Jednym z najważniejszych źródeł dochodów gminy są wpływy podatkowe od osób fizycz-

nych. Nieco ponad 38% podatku płaconego przez mieszkańców do urzędu skarbowego wraca

do gminy i w prosty sposób przekłada się na realizację potrzebnych usług i inwestycji.

Harmonogram dla tej oczekiwanej

przez mieszkańców inwestycji za-

kłada, że realizacja prac budowla-

nych powinna rozpocząć się za kilka

miesięcy.

– Cieszę się, że prace przygoto-

wawcze dobiegają końca. Projekt

został dopasowany do potrzeb

gminy, ale też do jej możliwości

– mówi burmistrz Daniel Putkie-

wicz. – Braliśmy pod uwagę koszty

zarówno samej budowy, jak i póź-

niejszego utrzymania obiektu. Eko-

logiczne rozwiązania, które zakłada

projekt, nie tylko sprzyjają środo-

wisku, ale także pozwolą obniżyć

koszty użytkowania.

cały artykuł na stronie 3

Budowa basenu ruszy w tym roku

Gmina Piaseczno otrzymała już pozwolenie na budowę nowego kompleksu sportowo-rekre-

acyjnego w Piasecznie. Trwają prace nad projektem wykonawczym i przygotowaniem doku-

mentacji przetargowej. Budowa nowoczesnego, ekologicznego i atrakcyjnego architektonicznie

obiektu przy ul. Chyliczkowskiej powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku.
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Planujemy przebudowę kolejnego

odcinka głównej arterii miasta

Po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami i uzgodnieniu

kompromisowych rozwiązań 

w zakresie miejsc postojowych

gmina Piaseczno podjęła decyzję

o realizacji przebudowy dal-

szego fragmentu ul. Puławskiej

oraz pierwszego odcinka ul. Ko-

ściuszki. W najbliższej przyszło-

ści miałby zostać przebudowany

odcinek drogi od skrzyżowania

z ul. Chyliczkowską/Jana Pawła

II do skweru Kisiela.

– Kluczową kwestią jest dla

nas poprawa bezpieczeństwa 

w rejonie placu Piłsudskiego, gdzie

na wysokości przejścia dla pieszych

następuje zwężenie z dwóch pa-

sów do jednego – mówi burmistrz

Daniel Putkiewicz. Istotna jest rów-

nież poprawa wyglądu ostatniego

odcinka ul. Puławskiej, który sąsia-

duje z modernizowanym budyn-

kiem dawnej remizy.

– Po zakończeniu prac bu-

dowlanych zmodernizujemy

również cały plac na rogu ulic

Jana Pawła II i Puławskiej. Budy-

nek na potrzeby galerii sztuki

ma zagospodarować Fundacja

„Arka” im. Józefa Wilkonia. Obok,

w Starej Plebanii, funkcjonować

będzie Muzeum Piaseczna.

Trudno sobie wyobrazić, że obok

mamy drogę w dotychczaso-

wym standardzie – podkreśla

burmistrz.

Podczas spotkań z miesz-

kańcami, a także z przedsiębior-

cami, którzy prowadzą działal-

ność na tym odcinku drogi,

udało się wypracować rozwią-

zania, które pozwolą pogodzić

potrzeby przedsiębiorców z wy-

mogami prawa w zakresie reali-

zacji inwestycji drogowych. Na

etapie organizacji ruchu zostaną

wyznaczone specjalne miejsca

ułatwiające dostawy do sklepów

i punktów usługowych.

Na odcinkach, dla których

udało się wypracować rozwią-

zania w ramach już uzgodnio-

nej dokumentacji, gmina chcia-

łaby przeprowadzić inwestycję

wiosną. W przetargu na moder-

nizację odcinka drogi obejmują-

cego fragment ul. Puławskiej

oraz pierwszy odcinek ul. Ko-

ściuszki zostały złożone dwie

oferty, które obecnie są analizo-

wane pod kątem formalnym.

W przypadku dwóch kolej-

nych odcinków ul. Kościuszki –

od skweru Kisiela do ul. Nada-

rzyńskiej oraz od ul. Nadarzyń-

skiej do ul. Sienkiewicza – trwają

dalsze prace i szukanie możliwo-

ści zmian pierwotnego projektu.

Zmiana projektu oznacza jednak

konieczność ponownego prze-

prowadzenia procedury uzgod-

nień i uzyskania zgody na reali-

zację inwestycji, wobec tego

sama realizacja zostanie przesu-

nięta na lata następne.

– Przebudowa głównej arte-

rii miasta to element szerszego

spojrzenia na konieczność zmian

w centrum Piaseczna. Podejmu-

jemy działania, które mają przy-

ciągnąć mieszkańców do cen-

trum. Podjęliśmy już decyzję 

o lokalizacji Teatru Miejskiego

oraz pozostawieniu urzędu 

w centrum – mówi burmistrz

Daniel Putkiewicz. – Pracujemy

nad zmianą miejscowego planu

zagospodarowania centrum Pia-

seczna, chcemy też zapewnić

nową, atrakcyjną przestrzeń

handlowo-usługową. Taka prze-

strzeń, z większą ilością zie-

leni, bezpieczna i przyjazna dla

wszystkich uczestników ruchu,

ma zachęcać mieszkańców do

korzystania z centrum miasta, 

a tym samym wspierać prowa-

dzone tu biznesy.

*

Po uzgodnieniu kompromisowych rozwiązań z mieszkańcami i przedsiębiorcami

gmina chce zrealizować modernizację kolejnego fragmentu ul. Puławskiej oraz

odcinka ul. Kościuszki do skweru Kisiela.

Wydział Architektury i Urbanistyki przygotował specjalny
przewodnik dla osób zainteresowanych nabyciem nie-
ruchomości. Podpowiadamy, jak świadomie podjąć de-
cyzję o zakupie domu lub mieszkania, by cieszyć się ze
swojego wyboru przez kolejne lata.

Gmina Piaseczno od lat cieszy się dużym zaintereso-
waniem jako miejsce do zamieszkania. Ta bardzo atrakcyjna
podwarszawska lokalizacja pozwala połączyć spokojne życie
z dala od zgiełku wielkiego miasta z dobrą jakością usług
publicznych i łatwym dostępem do Warszawy. Co roku przy-
bywa nam nowych mieszkańców, dzięki czemu gmina roz-
wija się bardzo dynamicznie. Jest to jednocześnie duży im-
puls do podejmowania działań zmierzających do tego, by
w gminie żyło się coraz wygodniej i bezpieczniej.

Głównie z myślą o przyszłych mieszkańcach naszej
gminy przygotowaliśmy przewodnik poruszający liczne
kwestie, na które warto zwrócić uwagę, wybierając swoje
miejsce do życia. Skorzystają z niego również osoby, które
chcą się przeprowadzić w obrębie naszej gminy, np. zbu-
dować dom w jednej ze wsi czy kupić nowe mieszkanie 
w mieście. Zebrane w wydawnictwie informacje mają uła-
twić podjęcie decyzji o zakupie nieruchomości w oparciu 
o istotne dla nas wskaźniki oraz pomóc uniknąć przykrych
i kosztownych niespodzianek w trakcie realizacji inwestycji,
a także później, podczas codziennego życia.

W elektronicznym przewodniku dostępnym na stronie
internetowej www.piaseczno.eu znajdą Państwo wskazówki
dotyczące m.in. sposobów sprawdzenia stanu prawnego
nieruchomości, zapisów miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, możliwości przekształcenia działki
rolnej lub leśnej na budowlaną, dostępności infrastruktury
drogowej czy transportu publicznego.

Zapraszamy do lektury i zachęcamy do zamieszkania 
w gminie Piaseczno.

Ulica Kościuszki od strony placu Piłsudskiego
Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA

Dom Seniora niemal gotowy

Budowa piaseczyńskiego Domu

Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Pia-

secznie dobiega końca. Obecnie 

w budynku trwają prace wykoń-

czeniowe, porządkowane jest rów-

nież otoczenie nowego obiektu.  

W budynku już w tym roku

zacznie działać Dzienny Dom Po-

mocy Społecznej Centrum Ak-

tywności Seniora. Będzie on

ośrodkiem wsparcia działającym

w strukturze Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Piasecznie. Placówka zlokalizo-

wana w centrum miasta za-

pewni wsparcie 50 seniorom z te-

renu gminy Piaseczno. Dzienny

Dom umożliwi osobom starszym

i borykającym się z niepełno-

sprawnością, ale zdolnym do sa-

modzielnej egzystencji, zwięk-

szenie aktywnego uczestnictwa

w życiu społecznym, stworzy

warunki do aktywności w okre-

sie starzenia się oraz rozszerzy

istniejącą ofertę opieki dla osób

starszych i poprawi jakość ich ży-

cia w środowisku lokalnym. Pla-

cówka będzie czynna od ponie-

działku do piątku w godzinach

8.00-16.00. Do dyspozycji senio-

rów przeznaczone będzie ponad

800 metrów kwadratowych po-

wierzchni dostosowanej do

szczególnych potrzeb osób star-

szych oraz osób z niepełnospraw-

nością, w tym między innymi:

sala widowiskowo-szkoleniowa,

pomieszczenia klubowe i dydak-

tyczne, sala do ćwiczeń, pokoje

do terapii indywidualnej lub po-

radnictwa, pokój wypoczyn-

kowy z miejscami do leżenia, po-

kój zabiegowo-pielęgniarski,

pomieszczenia socjalne. Placówka

dysponuje ponadto dużym tara-

sem oraz terenem zielonym przy-

legającym do budynku, gdzie 

w sezonie wiosenno-letnim będą

mogły odbywać się zajęcia plene-

rowe. Rozpoczęcie zajęć plano-

wane jest na wrzesień 2022 r. 

Z usług Dziennego Domu Po-

mocy Społecznej Centrum Ak-

tywności Seniora korzystać

będą mogli mieszkańcy gminy

Piaseczno nieaktywni zawo-

dowo (powyżej 60 roku życia),

w tym osoby z niepełnospraw-

nością. W szczególności oferta

dedykowana będzie osobom sa-

motnym.

Usługi realizowane w Dzien-

nym Domu Pomocy Społecznej

będą odpłatne, zgodnie z ustawą

z dnia 12 marca 2004 r. o po-

mocy społecznej. Szczegółowe

warunki przyznawania i odpłat-

ności za usługi oraz szczegółowe

warunki częściowego lub całko-

witego zwolnienia od opłat oraz

tryb ich pobierania określi

uchwała Rady Miejskiej w Pia-

secznie. Wysokość opłat za ko-

rzystanie z usług w Dziennym

Domu będzie ustalana w drodze

decyzji administracyjnej z uwzględ-

nieniem indywidualnej sytuacji

materialnej i rodzinnej uczest-

nika placówki.

W nowym budynku zapla-

nowano również przestrzeń dla

organizacji senioralnych oraz

dedykowanej seniorom filii bi-

blioteki. Prawdopodobnie będzie

działał tu również Klub Seniora.

Szczegółowe informacje na

temat rozpoczęcia naboru będą

na bieżąco publikowane na stro-

nie internetowej Urzędu Miasta

i Gminy Piaseczno www.pia-

seczno.eu oraz Miejsko-Gmin-

nego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej mgops.piaseczno.eu.

Kończą się prace budowlane i wykończeniowe przy budowie Centrum Aktyw-

ności Seniora w Piasecznie. Rozpoczęcie zajęć dla seniorów planowane jest na

wrzesień 2022 roku.

Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
Cztery nowe śmieciarki pojawiły się na ulicach gminy.
Gminna spółka PUK Piaseczno do 2024 roku planuje
wymienić całą flotę na fabrycznie nowe, ekologiczne
pojazdy specjalistyczne.

Od 10 lutego na ulicach gminy można spotkać pierwsze
cztery fabrycznie nowe pojazdy specjalistyczne (tzw. śmieciarki)
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.

– Wszystkie cztery pojazdy napędzane są wyłącznie ga-
zem ziemnym CNG (ang. compressed natural gas) i tym sa-
mym spełniają najostrzejsze normy środowiskowe przewi-
dziane dla pojazdów świadczących usługi komunalne (Euro
6D) – mówi prezes PUK Piaseczno Grzegorz Tkaczyk.

– W trosce o jakość powietrza i komfort życia miesz-
kańców spółka PUK Piaseczno planuje wymienić całą flotę
pojazdów specjalistycznych do końca 2024 roku, z uwzględ-
nieniem najbardziej rygorystycznych norm ochrony śro-
dowiska – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

Pojazdy mają blisko 10 m długości, 4 m wysokości i ponad
2,6 m szerokości. Razem z odpadami każdy z nich będzie
ważył nie więcej niż 27 ton. Trzyosiowe podwozia pojazdów
dostarczyły firmy Iveco (Magirus) i Scania. Automatyczne
skrzynie biegów i tylna oś skrętna umożliwiają precyzyjne
manewrowanie w ciasnych uliczkach i pomiędzy zaparko-
wanymi samochodami osobowymi.

– Pojazdy wyposażone zostały w precyzyjny system GPS
służący do zarządzania flotą w czasie rzeczywistym i nad-
zoru nad prawidłową i kompletną realizacją usług na rzecz
mieszkańców gminy Piaseczno – podkreśla Grzegorz Tka-
czyk. – Dodatkowo, na życzenie spółki, w pojazdach zain-
stalowano monitoring wizyjny umożliwiający bezpośrednią
kontrolę nie tylko jakości świadczonych usług, ale też bez-
pieczeństwa jazdy czy udostępniania odpadów do odbioru
przez mieszkańców.

Korzystając z okazji, przypominamy, że odpady powinny
być wystawiane przed posesje od godziny 7.00, w dniach
przewidzianych harmonogramem, który jest dostępny pod
linkiem: www.odpady.piaseczno.eu/harmonogram-od-
bioru-odpadow/.

Ekologiczne śmieciarki
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Budowa basenu ruszy w tym roku

Gmina Piaseczno otrzymała już pozwolenie na budowę nowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Piasecznie. Trwają

prace nad projektem wykonawczym i przygotowaniem dokumentacji przetargowej. Budowa nowoczesnego, ekologicz-

nego i atrakcyjnego architektonicznie obiektu przy ul. Chyliczkowskiej powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Harmonogram dla tej oczekiwa-

nej przez mieszkańców inwe-

stycji zakłada, że realizacja prac

budowlanych powinna rozpo-

cząć się za kilka miesięcy.

– Cieszę się, że prace przy-

gotowawcze dobiegają końca.

Projekt został dopasowany do

potrzeb gminy, ale też do jej

możliwości – mówi burmistrz

Daniel Putkiewicz. – Braliśmy

pod uwagę koszty zarówno sa-

mej budowy, jak i późniejszego

utrzymania obiektu. Ekolo-

giczne rozwiązania, które za-

kłada projekt, nie tylko sprzyjają

środowisku, ale także pozwolą

obniżyć koszty użytkowania.

O budowie kompleksu spor-

towo-rekreacyjnego na terenie

nieruchomości przy ul. Chylicz-

kowskiej, przekazanej gminie na

ten cel przez Agencję Nierucho-

mości Rolnych, mówi się od 2017

r. W 2019 samorząd zlecił firmie

Agraria Sp. z o.o. wykonanie

wstępnego studium wykonal-

ności dla budowy basenu z to-

warzyszącą infrastrukturą spor-

towo-rekreacyjną. Następnie

wraz z SARP Warszawa został

przygotowany i przeprowa-

dzony konkurs architektoniczny

na projekt basenu krytego w Pia-

secznie. Na ogłoszony w grudniu

2019 r. konkurs wpłynęły 22

prace, spośród których w maju

2020 r. sąd konkursowy, pod

przewodnictwem profesor Wy-

działu Architektury Politechniki

Warszawskiej Ewy Kuryłowicz,

wybrał najlepszy jego zdaniem

projekt pływalni. Zwycięska pra-

cownia P2PA architektów Ma-

cieja Popławskiego i Jakuba Pod-

górskiego z Wrocławia pod

koniec listopada 2020 r. podpisała

umowę na wykonanie pełnej do-

kumentacji projektowo-koszto-

rysowej.

Ścisła współpraca z pro-
jektantami

– Specjalnie powołany mię-

dzywydziałowy zespół pracow-

ników Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno współpracował z pro-

jektantami basenu, by ostatecz-

nie zaakceptować kolejne fazy

dokumentacji: od koncepcji wie-

lobranżowej, przez projekt bu-

dowlany, aż po projekt wyko-

nawczy wraz z kosztorysami,

przedmiarami robót i wszyst-

kimi dokumentami niezbęd-

nymi do rozpoczęcia budowy –

mówi wiceburmistrz Robert

Widz. Co ważne, 29 października

2021 r. gmina Piaseczno otrzy-

mała pozwolenie na budowę no-

wego basenu. – Bardzo się cie-

szymy, że etap projektowania

przebiegł tak sprawnie, szybko i

bezproblemowo, dzięki czemu

jesteśmy już na etapie przygoto-

wywania dokumentacji do ogło-

szenia przetargu na budowę –

dodaje wiceburmistrz.

Dwa baseny, wodny plac
zabaw i saunarium

Budynek nowego basenu

powstanie u zbiegu ul. Chylicz-

kowskiej i nowo projektowanej

ul. Mazurskiej. Projekt basenu

jest projektem nowatorskim,

wpisującym się w trendy współ-

czesnej architektury, jednocze-

śnie jest utrzymany w formie

pawilonu w parku, stanowią-

cego element całego założenia

dla terenów rekreacyjno-sporto-

wych nad Perełką.

W budynku będzie do dyspo-

zycji wydzielona część z basenem

sportowym o sześciu torach dłu-

gości 25 m i stałej głębokości 2 m.

W strefie przeznaczonej dla ro-

dzin z dziećmi znajdą się: basen

o głębokości 1,1 m do nauki pły-

wania, wodny plac zabaw, dwie

zjeżdżalnie, niecka z masażami

wodnymi i dwa baseny jacuzzi.

Niezależnie będzie można rów-

nież skorzystać z bogatego pro-

gramu saunarium. W holu ba-

senu przewidziano przestrzeń

dla kawiarni. Szatnie zaprojekto-

wano w taki sposób, by ułatwić

korzystanie z basenu rodzinom 

z małymi dziećmi. Obiekt dosto-

sowano do przepisów FINA oraz

przewidziano w nim widownię

na 300 osób, co umożliwi organi-

zację zawodów sportowych.

– W przyszłości planujemy

wybudować w sąsiedztwie pły-

walni również letnie baseny od-

kryte – zapowiada burmistrz

Daniel Putkiewicz. Zgodnie z za-

łożeniami gminy oraz miejsco-

wego planu zagospodarowania

przestrzennego, cały teren po-

łożony między przyszłym base-

nem a Jeziorką ma pozostać te-

renem o charakterze parkowo-

-rekreacyjnym. – W ramach

konkursu otrzymaliśmy od ar-

chitektów również propozycję

zagospodarowania całego te-

renu tzw. porzeczek. Należy pa-

miętać, że teren ten nie jest na-

szą własnością, jednak gmina

podejmuje starania, których ce-

lem jest jego przejęcie i dalsze

zagospodarowanie – podkreśla

wiceburmistrz Robert Widz.

Nowoczesna architektura
i ekologiczne rozwiązania

Nadziemna konstrukcja bu-

dynku będzie wykonana z ele-

mentów drewnianych. Drewno

jest obecnie uznane za najbar-

dziej ekologiczny materiał bu-

dowlany, co oznacza minimali-

zowanie tzw. śladu węglowego.

Piaseczyński basen będzie pierw-

szym w Polsce obiektem baseno-

wym wykonanym z zastosowa-

niem technologii drewnianej na

tak dużą skalę.

Aranżacja wnętrz jest pod-

porządkowana głównej idei za-

stosowania drewna i obejmuje

kompleksowo dobór materia-

łów wykończeniowych, oświe-

tlenia i systemu informacji wi-

zualnej. Zaprojektowana zieleń

i obiekty małej architektury

podkreślają charakter całej in-

westycji.

– Obiekt ten został zapro-

jektowany z dużą starannością

i dbałością o detale w zakresie

zagospodarowania terenu i sa-

mego budynku – podkreśla bur-

mistrz Daniel Putkiewicz. – Jest

to imponujące zamierzenie,

które będzie wyróżniać się za-

równo pod względem technicz-

nym, jak i użytkowym. Nie

tylko zaspokoi potrzeby miesz-

kańców, jeśli chodzi o nowy

obiekt basenowy, ale też stanie

się elementem ciekawej archi-

tektury i zaczątkiem nowego te-

renu rekreacyjnego w mieście.

Projekt przewiduje nowo-

czesne i najwyższej jakości roz-

wiązania przy realizacji samego

basenu. Niecka zostanie wyko-

nana ze stali nierdzewnej, 

a woda będzie przygotowywana

przy użyciu technologii ozono-

wania. Do tego wysokiej jakości

system wentylacji, wewnętrzna

instalacja elektryczna, instala-

cja ogrzewania, chłodzenia 

– a wszystko sterowane w ra-

mach systemu BMS, który będzie

umożliwiał bieżący nadzór nad

pracą urządzeń technologii base-

nowej, wentylacji, wod-kan czy

elektrycznej, a także alarmował

o ewentualnych awariach po-

szczególnych urządzeń, co uspra-

wni prace serwisowe. Inwestycja

będzie korzystać z odnawialnych

źródeł energii. Energia elek-

tryczna będzie pozyskiwana z in-

stalacji fotowoltaicznej. Dodat-

kowo budynek będzie korzystał 

z energii z agregatów kogenera-

cyjnych.

Główne zasilanie w ciepło

przewidziano z własnej kotłowni

gazowej, jednak rozwiązaniem

docelowym jest podłączenie bu-

dynku do nowo projektowanej

kotłowni, która ma powstać 

w sąsiedztwie oczyszczalni ście-

ków. – Takie rozwiązania pozwa-

lają gminie zabezpieczyć po-

trzeby kosztownego utrzymania

budynku we własnym zakresie,

niezależnie od zewnętrznych

firm dystrybucyjnych – podkre-

śla burmistrz Daniel Putkiewicz.

Technologia basenowa została

zaprojektowana z użyciem wy-

sokoefektywnego odzysku ciepła

z wód popłucznych basenu z od-

zyskiem zarówno wody, jak i cie-

pła. Woda deszczowa z dachu oraz

z powierzchni utwardzonych bę-

dzie retencjonowana i wykorzy-

stywana na terenie działki.

Nowa droga i pętla auto-
busowa

W sąsiedztwie basenu po-

wstanie też nowe połączenie

drogowe – ul. Mazurska, którą

dojedziemy od ul. Żeromskiego

do ul. Chyliczkowskiej. Blisko

basenu, na skrzyżowaniu ulic

Mazurskiej i Chyliczkowskiej,

powstanie rondo. Projekt ul. Ma-

zurskiej przewiduje też utwo-

rzenie pętli autobusowej.

– Skoordynujemy budowę

nowej drogi oraz basenu, tak aby

do pływalni zapewnić dogodne

połączenia drogowe z chodni-

kami, ścieżką rowerową i komu-

nikacją publiczną – mówi wice-

burmistrz Robert Widz.

Przetarg na budowę basenu

powinien zostać ogłoszony 

w ciągu dwóch miesięcy. Po za-

pewnieniu finansowania inwe-

stycji i wyłonieniu wykonawcy

rozpocznie się budowa. Na pły-

walnię pójdziemy najprawdo-

podobniej za dwa, maksimum

trzy lata.

*

Projekt P2PA z Wrocławia

Projekt P2PA z Wrocławia

Projekt P2PA z Wrocławia
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Rok 2022 został decyzją Rady

Miejskiej ogłoszony Rokiem

Sportu w gminie Piaseczno. Te-

goroczna Gala Sportu miała więc

wyjątkową oprawę, ponieważ

zbiegła się z obchodami 100-lecia

Piaseczyńskiego Sportu. Podczas

uroczystości, która miała miejsce

18 lutego 2022 r. w Centrum Edu-

kacyjno-Multimedialnym, naj-

lepsi sportowcy, zawodnicy, tre-

nerzy, kluby sportowe, działacze

oraz sponsorzy otrzymali na-

grody i wyróżnienia za zasługi 

i osiągnięcia w 2021 roku. 

– W gminie Piaseczno sta-

wiamy na sport, dlatego bardzo

cieszy nas, że miłośników aktyw-

ności fizycznej z roku na rok przy-

bywa i możemy pochwalić się

ogromnymi sukcesami zarówno

na arenie krajowej, jak i między-

narodowej – mówi burmistrz Da-

niel Putkiewicz. Władze gminy

Piaseczno podziękowały spor-

towcom za wytrwałość w trenin-

gach i dążeniu do sukcesów, do-

starczanie sportowych emocji

widzom oraz promocję Piaseczna

w Polsce i na świecie.

Łącznie podczas Gali Sportu

2022 wręczonych zostało 15 medali

i aż 133 statuetki. Z listą wyróżnio-

nych można zapoznać się na stro-

nach www.gosir-piaseczno.pl oraz

www.piaseczno.eu.

Sportowcy, trenerzy i sponsorzy zostali nagrodzeni podczas

uroczystej XV Gali Sportu w Piasecznie. Podsumowanie Roku

Sportowego 2021 odbyło się 18 lutego 2022 r.

Gala Sportu 2022

Zapasy to jedna z najstarszych

dyscyplin sportowych. Ich histo-

ria sięga starożytności – zapa-

śnicy występowali już na pierw-

szych igrzyskach w antycznej

Grecji. Zapasy kształtują charak-

ter i pomagają wyrobić cechy

przydatne nie tylko na sportowej

macie: odwagę, inicjatywę, spo-

strzegawczość czy wytrwałość.

Historia zapasów w Piasecz-

nie sięga końca lat 60. XX wieku.

W 1968 r. przedstawiciel RW LZS

Tomasz Malczewski założył tu

sekcję zapaśniczą. Rok później

piaseczyńskich zapaśników

wziął pod swoje skrzydła Ry-

szard Głowacki – utalentowany

sportowiec, mistrz Warszawy 

i Krakowa, a przede wszystkim

wybitny szkoleniowiec. W krót-

kim czasie doprowadził do

utworzenia licznych lokalnych

klubów zapaśniczych: LZS Spół-

dzielca, LZS Jedność Żabieniec,

KS Elektronik, KS Polkolor czy

wreszcie KS Piaseczno. Dzięki

niezwykłemu talentowi do

pracy z młodzieżą Głowacki wy-

kształcił rzeszę młodych mi-

strzów. – Jak na takie małe mia-

sto byliśmy potęgą w zapasach.

Liczyliśmy się nie tylko w Pol-

sce, ale i za granicą – wspominał

po latach Ryszard Głowacki 

w rozmowie z Agnieszką Cubałą.

Okres największego roz-

kwitu piaseczyńskich zapasów

przypadł na lata 70. Zawodnicy

klubu LZS Spółdzielca wystąpili

m.in. w II Ogólnopolskiej Spar-

takiadzie Młodzieży. Tu naj-

większym sukcesem było piąte

miejsce Bogdana Zielińskiego.

Sukcesem tym ważniejszym, że

Zieliński trenował wówczas za-

pasy od zaledwie trzech lat.

Chwilę później „Spółdzielcy”

sięgnęli po drugie miejsce Mi-

strzostw Polski Juniorów. W 1977

r., gdy sekcja zapaśnicza prze-

niosła się do klubu KS Elektronik,

pojawiły się kolejne medale –

tym razem już złote. Andrzej

Malina i Zbigniew Gołaszewski

sięgnęli po tytuły mistrzów Pol-

ski juniorów. Piaseczyńscy za-

paśnicy reprezentowali też kraj

na arenie międzynarodowej. 

Z powodzeniem – występ na

Mistrzostwach Europy Junio-

rów zakończył się srebrnym

medalem dla Andrzeja Jasiorow-

skiego. Malina wywalczył z ko-

lei wysokie, piąte miejsce.

Blask piaseczyńskiej sekcji

przygasł nieco na początku lat

80., gdy Głowacki zrezygnował

z posady trenera, a wielu na-

szych najzdolniejszych zapaśni-

ków otrzymało powołanie do

wojska. Sytuacja poprawiła się

nieco dzięki dalszym międzyna-

rodowym sukcesom Andrzeja

Maliny. Jego mistrzostwo świata,

wywalczone w Budapeszcie 

w 1986 r., zachęciło do zapasów

nowe pokolenie i dyscyplina ta

już na stałe zagościła w Piasecz-

nie. Nasi zapaśnicy wielokrotnie

sięgali po medale mistrzostw

Polski – m.in. w 1995, 1996 czy

2007 r.

Dziś zapaśniczą tradycję kon-

tynuują dawni zawodnicy – Bog-

dan Zieliński czy Dariusz Rokicki.

Wspiera ich w tym żywa legenda

– Ryszard Głowacki, który po la-

tach wrócił do Piaseczna. Pod ich

czujnym okiem młodzi zapaśnicy

trenują w klubie UKS Piątka. 

I znów odnoszą sukcesy. Najwięk-

szą nadzieją są dziś młodzi bracia

Tretter: Antek, Leszek i Staszek,

którzy od 2019 r. regularnie przy-

wożą medale z ogólnopolskich

zawodów.

Autor: Karolina Hofman,

na podstawie książki Agnieszki

Cubały pt. „Sportowe dzieje Pia-

seczna”.

*

Równo sto lat temu na terenie naszej gminy powstały pierwsze organizacje sportowe. Stulecie piaseczyńskiego sportu to dobry

moment, by przypomnieć historię zapasów w Piasecznie.

Historia zapasów w Piasecznie

Zapaśnicy piaseczyńscy na jednym ze zgrupowań
Foto zbiory Ryszarda Głowackiego

Więcej zdjęć w galeri na stronach internetowych GOSiR Piaseczno oraz UMiG Piaseczno                                                                                                                                                                   Foto Maciej Wesołowski
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LKS JEDNOŚĆ ŻABIENIEC
Pierwszy piłkarski klub w Ża-

bieńcu (pod nazwą Zagończyk)

powstał w 1922 roku. Dzisiejszą

nazwę Jedność zyskała w 1931

roku. Do historii przeszło zwy-

cięstwo nad Legią Warszawa 3:2,

kiedy to bramki dla zespołu ze

stolicy zdobył… słynny Kazimierz

Górski – późniejszy trener pol-

skiej reprezentacji. Szczególnie

ciepło wspominany jest również

w klubie awans do ligi okręgowej

w 1967 roku, kiedy to Żabieniec

– jako jedyny klub wiejski – wy-

walczył sobie prawo do tego, by

w niej grać. W roku 1963 powo-

łano nowy zarząd z prezesem

Walentym Kazubkiem, który

piastował to stanowisko przez

wiele lat, a teraz odbywa się w Pia-

secznie upamiętniający jego na-

zwisko turniej.

Klub rozwija się wspaniale,

a poza zespołem seniorów funk-

cjonuje kilkanaście drużyn zbu-

dowanych w oparciu o dzieci 

i młodzież, przedszkole piłkar-

skie oraz drużyna oldbojów.

MKS PIASECZNO
Początki sformalizowanej

piłki nożnej w Piasecznie wiążą

się z 1923 rokiem, kiedy to (z ini-

cjatywy Mieczysława Markow-

skiego i działaczy Koła Victoria)

zarejestrowano Towarzystwo

Gimnastyczne „Sokół” – Gniazdo

Piaseczno. W czasie wojny grano

w konspiracji, a po jej zakończe-

niu klub powrócił pod nazwą

KKS Ruch Piaseczno. W później-

szych latach jeszcze kilkukrotnie

zmieniał nazwę – na Ruch-Ze-

los, Elektronik czy KS Polkolor.

W pierwszej połowie lat 90.

ubiegłego wieku miały miejsce

największe sukcesy w historii

piaseczyńskiej piłki. Najpierw

klub jako Dominet Piaseczno

awansował do ówczesnej dru-

giej ligi (drugiej klasy rozgryw-

kowej), po czym – już jako FC

Piaseczno – zajął w niej trzeciej

miejsce, ale z powodu wycofa-

nia się sponsora nie przystąpił

w kolejnym sezonie do drugoli-

gowych rozgrywek i został zde-

gradowany do trzeciej ligi.

Obecnie zespół pod wodzą

trenera Arkadiusza Modrzejew-

skiego walczy o powrót na trze-

cioligowe boiska, zajmując po

rundzie jesiennej pierwsze

miejsce w tabeli drugiej grupy

mazowieckiej czwartej ligi.

LKS PERŁA ZŁOTOKŁOS
Choć oficjalna działalność

klubu w Złotokłosie rozpoczęła

się w roku 1953, to największe

sukcesy sportowe (dwa sezony

spędzone w rozgrywkach czwar-

tej ligi) przypadają na ostatnie

lata jego funkcjonowania (sezony

2017/2018 i 2018/2019). Zdaniem

wielu najlepszym zawodnikiem

w historii klubu był Sylwester Pa-

tejuk, znany w kraju przede

wszystkim z występów w bar-

wach ówczesnego Mistrza Polski

– Śląska Wrocław. Nie sposób po-

minąć również roli wieloletniego,

aktualnego wciąż prezesa klubu,

Rafała Tchórzewskiego, który 

z miejscowym sportem zwią-

zany jest od dzieciństwa. Prezes

na każdym kroku podkreśla ol-

brzymie znaczenie Perły dla lo-

kalnej społeczności – klub daje

możliwość integracji i rekreacji

po szkole czy pracy, a także przy-

ciąga na trybuny wielu kibiców.

Aktualnie Perła może po-

chwalić się świetnym (zwłasz-

cza jak na warunki A-klasy, 

w której obecnie grają seniorzy)

stadionem i tym, że w Złotokło-

sie, nie tylko ze względu na

ograniczone możliwości finan-

sowe, stawia się przede wszyst-

kim na swoich wychowanków

i piłkarzy z okolic.

LAURA CHYLICE
Początki gry w piłkę w Chy-

licach sięgają lat 20. ubiegłego

stulecia, ale powojenna historia

klubu rozpoczęła się w roku 1957.

Po kilku latach klub, którego dru-

żyna występowała w ówczesnej

C-klasie, zmienił nazwę na LZS

Olimpia Chylice. I choć z powo-

dów finansowych jego działal-

ność została zawieszona w la-

tach 70., w 2000 roku doszło do

reaktywacji klubu pod dawną

nazwą.

Można śmiało powiedzieć,

że obecnie Laura (z nowym tre-

nerem Grzegorzem Urą) prze-

żywa swój najlepszy w historii

okres – zarówno pod względem

sportowym, jak i inwestycji 

w infrastrukturę (pieczę nad

stadionem w Chylicach spra-

wuje obecnie GOSiR Piaseczno).

Zespół po rundzie jesiennej

znajduje się w ścisłej czołówce

warszawskiej ligi okręgowej 

i ma spore szanse na awans do

piątej (po reorganizacji) ligi.

LKS VICTORIA GŁOSKÓW
W 1984 roku założono dru-

żynę Grom Głosków. Z początku

trenowano na boisku bez trawy,

z drewnianymi bramkami, a cie-

kawostką jest fakt, że na mecze

z okolicznymi zespołami dru-

żyna podróżowała… ciągnikiem

marki Ursus z oszkloną przy-

czepą. W 1987 roku klub, już pod

nazwą Victoria, zgłosił zespół do

rozgrywek B-klasy. W połowie

lat 90. powstały także w Głosko-

wie drużyny młodzieżowe.

Seniorzy z Głoskowa przez

trzy lata, po awansie do piątej

ligi, byli również uznawani za

najlepszą drużynę powiatu pia-

seczyńskiego. Potem czasy były

jednak trudniejsze – seniorzy

na ponad dziesięć lat zniknęli 

z piłkarskiej mapy Polski, by 

w końcu reaktywować zespół 

w 2020 roku. Dziś grają w nim

przede wszystkim wychowan-

kowie, ale i zawodnicy, którzy

reprezentowali barwy Victorii

przed laty. Do najbardziej zna-

nych piłkarzy w historii klubu

należą: Jakub Arak (obecnie Ra-

ków Częstochowa), Piotr Ma-

ślanka (obecnie Pogoń Grodzisk

Mazowiecki) i Piotr Krawczyk

(niegdyś zawodnik Stali Stalowa

Wola).

LKS SPARTA JAZGARZEW
Największy wpływ na roz-

wój zarejestrowanego w roku

1992 klubu miał „człowiek od

wszystkiego” – powszechnie

szanowany i lubiany Witold Fa-

liszewski, który przez wiele lat

był w Sparcie zawodnikiem, tre-

nerem i prezesem. Ważną rolę

w historii jazgarzewian odegrali

również Piotr Parol – pierwszy

prezes klubu i Janusz Skorupa –

właściciel firmy Bisk, który

przez długi okres wspierał fi-

nansowo zespół, zapewniając

mu spokojne funkcjonowanie.

Od 1993 roku klub roz-

grywa swoje mecze na obiekcie

w Wólce Kozodawskiej. Obecnie

zespół, opierając się głównie na

wychowankach i młodych pił-

karzach, znajduje się na ostat-

nim miejscu w tabeli warszaw-

skiej ligi okręgowej.

Do najbardziej znanych za-

wodników i niekiedy również

trenerów Sparty Jazgarzew na-

leżą: Ireneusz Calski (m.in. Le-

chia Gdańsk), Tomasz Dudek

(m.in. Polonia Warszawa, trener

KS Gosirki Piaseczno) czy Marek

Gołębiewski (m.in. Świt Nowy

Dwór Mazowiecki, trener Legii

Warszawa).

Informacje zostały opraco-

wane na podstawie książki

Agnieszki Cubały „Sportowe

dzieje Piaseczna”.

W tym roku obchodzimy setną rocznicę powstania organizacji

sportowych na terenie gminy Piaseczno. To okazja, aby przy-

pomnieć bogatą historię piaseczyńskiej piłki nożnej.

Historia piaseczyńskiej piłki

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

Jak trafił Pan do Piaseczna?

Po dobrych występach, jakie

miałem w Płońsku, zostałem za-

uważony przez włodarzy klubu

z Piaseczna i po zakończeniu se-

zonu usiedliśmy do rozmów.

Trwało to jakiś czas, bo klub 

z Płońska nie chciał mnie puścić,

ale w końcowym rozrachunku 

i z pomocą mojego trenera Je-

rzego Michalaka z Płońska udało

się dopiąć szczegóły i mogłem za-

grać w barwach Niebieskich. 

W Płońsku miałem bardzo udany

sezon, a był to pierwszy rok mojej

gry w piłkę nożną, bo wcześniej

uprawiałem lekkoatletykę. Byłem

szybki, wytrzymały i strzeliłem

bardzo dużo bramek. Dzięki

temu zostałem zauważony nie

tylko przez klub z Piaseczna, ale

też przez Hutnika Warszawa. Pia-

seczno było jednak bardziej kon-

kretne i szybsze.

A jak wspomina Pan grę w ze-

spole Piaseczna walczącym 

z powodzeniem w ówczesnej

drugiej lidze? Czy była wów-

czas realna szansa na histo-

ryczny awans do Ekstraklasy?

Piaseczno i grę dla tego

klubu wspominam bardzo do-

brze. Tam nauczyłem się pod-

staw gry w piłkę nożną – można

powiedzieć, że był to pierwszy

profesjonalny klub w mojej ka-

rierze. Mieliśmy fajną drużynę,

która w cuglach wygrała roz-

grywki i awansowała na za-

plecze Ekstraklasy. Sam sezon 

w drugiej lidze też był bardzo

udany, bo zajęliśmy trzecie miej-

sce. I rzeczywiście mieliśmy bar-

dzo duże, realne szanse na to, by

awansować, a do pierwszej ligi

zabrakło naprawdę niewiele.

Ulegliśmy na końcu rozgrywek

takim zespołom jak Siarka Tar-

nobrzeg i GKS Bełchatów. Praw-

dopodobnie gdybyśmy mieli

większy budżet, to wywalczyli-

byśmy awans, ale zabrakło pie-

niędzy.

To były czasy, kiedy całe miasto

żyło piłką nożną. Jakie były Pana

ówczesne relacje z kibicami?

Tak, to były wspaniałe czasy

i cały ten okres wspominam nie-

zmiernie miło. Ludzie żyli me-

czami, mieliśmy bardzo dużo ki-

biców i ogólnie atmosfera była

bardzo dobra. Pamiętam jak po

meczach kibice śpiewali pod mo-

imi oknami i skandowali moje na-

zwisko. Ogólnie na mieście czy 

w sklepach byłem rozpoznawany.

Do niektórych sklepów wstydzi-

łem się wchodzić, bo właściciele

nie chcieli brać ode mnie pienię-

dzy. To były wspaniałe czasy.

Do Piaseczna powrócił Pan

także jako trener. Jak wspo-

mina Pan ten okres? Jest Pan 

z niego zadowolony czy jednak

pozostał pewien niedosyt, że

nie dane było dokończyć tego,

co Pan tu zaczął budować?

Tak, można rzec, że krąg się

zatoczył i po wielu latach po za-

kończeniu kariery wróciłem do

Piaseczna w nowej roli jako tre-

ner. Nie było łatwo, ale ten okres

też wspominam bardzo miło.

Oczywiście, pozostał jakiś nie-

dosyt, bo zabrakło niewiele do

tego, by stworzyć fajną, per-

spektywiczną drużynę, ale

mogę mieć satysfakcję z tego, że

w ostatnim roku wprowadzi-

łem do drużyny bardzo dużo

młodzieży. Został pobity rekord,

kiedy w pierwszym zespole za-

grał chłopiec, który miał 15 lat 

i 38 dni, a ogólnie zadebiutowało

w nim 12 chłopców w wieku od

16 do 18 lat. Oczywiście była

presja awansu, choć ja miałem

troszeczkę odmienną wizję – by

drużynę oprzeć na młodych

perspektywicznych zawodni-

kach. Natomiast władze klubu

miały inne plany…

Jakie, Pana zdaniem, powinno

być miejsce Piaseczna na piłkar-

skiej mapie Polski? Co musia-

łoby się stać, żeby wróciły tu suk-

cesy na miarę tych z pierwszej

połowy lat dziewięćdziesiątych?

Sądzę, że miasto, gmina jest

tak prężna, że byłoby ją stać na

utrzymanie drużyny w drugiej

lub w pierwszej lidze. Jak wia-

domo, gmina Piaseczno zrzesza

jednak wiele klubów – widać 

w okresie zimowym, jakie dru-

żyny trenują na jej boiskach:

Złotokłos, Żabieniec, Jazgarzew

czy Chylice. Dotacje są dzielone

na te wszystkie zespoły, więc je-

żeli miałaby się odrodzić trady-

cja lat 90., musiałby się pojawić

prężny sponsor, który chciałby

wykładać pieniądze i miałby 

z tego przyjemność. Oczywiście

gmina jest bardzo bogata, 

a w okolicy jest wiele zakładów

i przedsiębiorstw, które mo-

głyby sponsorować drużynę, ale

nie wszystkich to interesuje. 

W dzisiejszych czasach potężny

sponsor mógłby jednak reakty-

wować dawne wspomnienia.

Jak porównałby Pan klub i jego

obecne funkcjonowanie do

tego z czasów, gdy walczyli-

ście o Ekstraklasę?

Trudno porównać dzisiejsze

realia do realiów, które były w tam-

tych czasach. Wtedy mieliśmy do-

brego sponsora – Dominet. Teraz

klub jest miejskim klubem spor-

towym. W zasadzie utrzymuje się

tylko i wyłącznie z dotacji gminy.

W ograniczonym zakresie, z tego,

co wiem, stał się sponsorem

dawny prezes i sponsor pan Syl-

wester Cacek. Czasy są bardzo

trudne, więc i pieniądze, jakie jest

w stanie przeznaczyć na klub, nie

są duże. Ma własne kłopoty zwią-

zane ze swoim biznesem. Ostatnie

dwa lata odczuły wszystkie pry-

watne firmy i duże przedsiębior-

stwa ze względu na straty, jakie

poniosły w okresie COVID-19.

Mimo to w tym sezonie klub radzi

sobie bardzo dobrze i drużyna ma

realne szanse na to, by awansować

do trzeciej ligi. Będę bardzo mocno

trzymał kciuki za to, żeby im się

udało i żeby się pieli w górę. Może

dzięki temu ktoś jeszcze wspo-

może z zewnątrz klub oraz znaj-

dzie się jakiś dodatkowy sponsor,

który będzie chciał brać udział 

w tym, żeby wróciły dawne dobre

czasy.

Arkadiusz Modrzejewski, tre-

ner MKS Piaseczno:

Żeby powrócić do złotego

okresu piaseczyńskiego futbolu,

przede wszystkim niezbędna

jest lepsza selekcja i bardzo do-

bra praca trenerów w grupach

młodzieżowych. W piłce senior-

skiej ważne jest finansowanie

na stabilnym i coraz wyższym

poziomie, co będzie się przekła-

dać na większą jakość zawodni-

ków i zespołu. Wtedy można 

realnie mówić o sukcesach spor-

towych i awansach zespołu se-

niorów do wyższych klas roz-

grywkowych.

Choć urodzony w 1968 roku Igor Gołaszewski nie jest wychowankiem klubu z Piaseczna, to jest niewątpliwie jedną z jego legend.

W krajowej piłce (w barwach Polonii Warszawa) zdobył w zasadzie wszystko: Mistrzostwo Polski, Puchar Polski, Superpuchar 

i Puchar Ligi. Dla Piaseczna strzelał gole w najlepszych w historii klubu sezonach, a do tego kilka lat temu prowadził również

czwartoligowych seniorów jako trener.

„To były wspaniałe czasy”– rozmowa z Igorem Gołaszewskim
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PUK Piaseczno ogranicza współpracę 

z przedsiębiorcami

W związku ze zmianami organi-

zacyjnymi w ramach gminnego

systemu gospodarowania odpa-

dami komunalnymi, w grudniu

2021 r. Przedsiębiorstwo Usług Ko-

munalnych Piaseczno Sp. z o.o.

(PUK Piaseczno) rozpoczęło wy-

powiadanie umów, które zawarło

z większością firm działających

na terenie gminy Piaseczno.

Działanie to wynika bezpo-

średnio z obowiązujących prze-

pisów prawa zamówień publicz-

nych, które przewiduje, że spółka

realizująca usługi użyteczności

publicznej na zasadzie powierze-

nia, a nie w wyniku postępowa-

nia przetargowego (tzw. in-ho-

use), musi do minimum ograni-

czyć swoją działalność na rzecz

innych podmiotów.

Prawne ograniczenia
Oznacza to, że przychody

PUK Piaseczno z tytułu indywi-

dualnie zawieranych umów nie

mogą przekroczyć 10% wszyst-

kich przychodów spółki.

– Dlatego też spółka PUK Pia-

seczno musiała w ostatnich mie-

siącach wypowiedzieć umowy 

z większością obsługiwanych

podmiotów gospodarczych. Było

to warunkiem dalszej współ-

pracy z gminą Piaseczno na 

dotychczasowych zasadach, to

znaczy świadczenia usług od-

bioru odpadów od mieszkańców

naszej gminy zgodnie z obowią-

zującymi przepisami prawa, po

możliwie najniższej cenie, przy

zachowaniu dobrej jakości tych

usług – podkreśla burmistrz Da-

niel Putkiewicz.

Podnoszenie jakości usług
Ta trudna dla zarządu PUK

Piaseczno decyzja, uzgodniona 

z UMiG Piaseczno, poza zapew-

nieniem odpowiedniej jakości

usług pozwoli również na zacho-

wanie pełnej kontroli nad ilością

odpadów komunalnych odbiera-

nych od mieszkańców gminy

Piaseczno. Ma to kluczowe zna-

czenie dla spełniania coraz

ostrzejszych norm ochrony śro-

dowiska, a także dla przyszłych,

koniecznych inwestycji gmin-

nych związanych z gospodarką

odpadami komunalnymi.

– W wyniku wprowadzo-

nych zmian pracownicy PUK Pia-

seczno będą mogli poświęcić się

stałemu podnoszeniu jakości

świadczonych usług. Służyć temu

będą również dwie nowe inwe-

stycje, których realizacja przewi-

dywana jest na lata 2022–2024:

budowa nowoczesnej stacji prze-

ładunkowej oraz wymiana całej

floty pojazdów specjalistycznych

(tzw. śmieciarek) – mówi prezes

PUK Piaseczno Grzegorz Tkaczyk.

– Wszystkie te projekty powinny

w znaczący sposób podnieść

komfort i jakość obsługi miesz-

kańców gminy Piaseczno w za-

kresie odbioru odpadów komu-

nalnych oraz ustabilizować koszty

związane z funkcjonowaniem

gminnego systemu gospodaro-

wania odpadami.

Szukamy rozwiązań 
dla przedsiębiorców

Właściciele nieruchomości

niezamieszkałych, na których

powstają odpady komunalne –

czyli przede wszystkim pod-

mioty prowadzące działalność

gospodarczą, dotychczas obsłu-

giwane przez PUK Piaseczno –

powinni nawiązać współpracę

w zakresie odbioru odpadów

komunalnych z innymi firmami

świadczącymi podobne usługi

na terenie gminy Piaseczno.

Pełna lista firm posiadają-

cych zezwolenie na odbiór od-

padów komunalnych od właści-

cieli nieruchomości znajduje

się na stronie internetowej Wy-

działu Gospodarki Odpadami:

www.odpady.piaseczno.eu/wp-

content/uploads/2022/01/rapRe-

jestr-26.01.2022.pdf.

– Mam nadzieję, że ewentu-

alne problemy związane z na-

wiązaniem współpracy z innymi

firmami będą miały charakter

przejściowy, a ceny przez nie

oferowane nie będą znacząco

wyższe od dotychczasowych –

mówi burmistrz Daniel Putkie-

wicz. – Obecnie pracujemy nad

znalezieniem innych rozwiązań

prawnych i organizacyjnych,

które umożliwiłyby wszystkim

przedsiębiorcom działającym na

terenie naszej gminy dostęp do

usług związanych z odbiorem

odpadów komunalnych na moż-

liwie najniższym poziomie cen.

Obsługa mieszkańców Piaseczna przez gminną spółkę PUK Piaseczno wiąże się z ko-

niecznością ograniczenia obsługi odbioru odpadów od podmiotów gospodarczych.

Przerwy w pracach budowla-

nych dotyczą tylko sytuacji, gdy

ze względu na intensywne

opady deszczu stan gruntu unie-

możliwia ich realizację. Obecnie

są bowiem realizowane prace

związane z budową kanalizacji,

co wiąże się z koniecznością wy-

konania głębokich wykopów.

Jest to przy okazji etap prac wy-

jątkowo uciążliwy dla okolicz-

nych mieszkańców i przedsię-

biorców.

– Zdajemy sobie sprawę 

z utrudnień dla mieszkańców 

i przedsiębiorców związanych 

z prowadzoną inwestycją. Pro-

simy o wyrozumiałość i cierpli-

wość, wszak celem tej inwesty-

cji jest oczekiwana przez miesz-

kańców od wielu lat poprawa

nawierzchni drogi, a przede

wszystkim jej odwodnienie – 

mówi wiceburmistrz Robert

Widz. – Poleciliśmy wykonawcy

wykonać/utwardzić przejście 

w poprzek ul. Geodetów na 

wysokości ul. Osiedlowej oraz

ścieżkę dla pieszych (tam, gdzie bę-

dzie to możliwe), a także wyrów-

nać/zasypać kruszywem najwięk-

sze zadołowania w ul. Geodetów.

Poprawa warunków na
wiosnę

Zgodnie z harmonogra-

mem do początku marca mają

się zakończyć prace związane 

z budową kanalizacji deszczo-

wej, sanitarnej i wodociągowej

na odcinku od ul. Ogrodowej do

ul. Rubinowej. Wówczas roz-

poczną się prace drogowe, czyli

układanie krawężników, kory-

towanie i wykonanie podbu-

dowy jezdni. Ten etap potrwa

około 3–4 tygodni.

– Na skrzyżowaniu ulic

Geodetów i Rubinowej musi

być wykonane przyłącze ga-

zowe, więc wykonawca jest

uzależniony od PGNiG – pod-

kreśla wiceburmistrz Robert

Widz. – Zakładamy jednak, że

będzie to zrobione sprawnie

i prace drogowe będą konty-

nuowane w kierunku ul. Pu-

ławskiej do wjazdu do cen-

trum handlowego Auchan.

Budowa kanalizacji desz-

czowej będzie się odbywać obec-

nie na odcinku od ul. Tulipanów

do wjazdu do Auchan. Po jej

wykonaniu, najprawdopodob-

niej w okolicach połowy kwiet-

nia, rozpoczną się prace dro-

gowe.

Realizacja przyłączy
przez inne podmioty

– Zakładamy, że w drugiej

połowie maja na całym odcinku

od ul. Ogrodowej do wjazdu do

Auchan będzie ułożony asfalt

bez warstwy ścieralnej – mówi

wiceburmistrz. – Warstwa ście-

ralna asfaltu może być ułożona

po zakończeniu prac przez PGE

Dystrybucja.

Jest szansa, że na pierw-

szym odcinku, do ul. Ogrodo-

wej, uda się to zrealizować 

na początku kwietnia, a na 

kolejnym odcinku – w poło-

wie czerwca. Ostatni fragment 

ul. Geodetów, od wjazdu do 

Auchan (łącznie z wjazdem) do 

ul. Puławskiej, będzie realizo-

wany przez dwa miesiące wa-

kacyjne.

Należy jednak pamiętać, że

na harmonogram prac realizo-

wanych przez wyłonionego 

w przetargu wykonawcę ma

wpływ konieczność ich skoor-

dynowania z PGE Dystrybucja,

PGNiG, Orange – no i oczywiście

pogoda.

Ulica Energetyczna realizo-

wana jest bez utrudnień. Naj-

pierw wybudowana zostanie

druga nitka jezdni. Po jej wybu-

dowaniu ruch zostanie przenie-

siony na nową jezdnię i wów-

czas przebudowana zostanie

obecna jezdnia. Zakończenie

całej inwestycji planowane jest

na wrzesień br., o ile nie wystą-

pią jakieś nieprzewidziane oko-

liczności.

Mimo trwającej zimy, na ul. Geodetów, jeśli tylko umożliwiają to warunki pogodowe,

prowadzone są prace budowlane. Sytuacja na drodze ulegnie zdecydowanej popra-

wie już za kilka tygodni.

Trwają prace na ulicy Geodetów
Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA

Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
Wygląd ulicy, przy której mieszkamy, ma znaczenie. Niekiedy
mieszkańcy sami chcą zadbać o pobocze drogi czy pas zie-
leni. Gmina zachęca do takich działań – Wydział Utrzymania
Terenów Publicznych przygotował właśnie broszurę z przy-
datnymi informacjami na temat przydrożnej zieleni.

Wszystkim nam zależy na tym, by nasze drogi były nie tylko
bezpieczne, ale również estetyczne. Pasy zieleni, klomby, donice
czy trawniki nie tylko cieszą oko, ale też służą poprawie jakości
powietrza i ułatwiają retencję wód opadowych. Oczywiście pod
warunkiem, że są zadbane. Gmina jako zarządca drogi stara
się tworzyć pasy zieleni podczas budowy lub przebudowy dróg,
jeśli tylko w pasie drogowym jest wystarczająco dużo miejsca,
by je wydzielić. Posadzenie drzew, krzewów, traw czy kwiatów
wymaga jednak również odpowiedniej pielęgnacji. Zadanie to
realizują gminne służby lub zatrudnione przez samorząd firmy.
O swoje otoczenie mogą też zadbać mieszkańcy – i trzeba przy-
znać, że często korzystają z tej możliwości, obsadzając wybraną
przez siebie roślinnością pasy zieleni wzdłuż ogrodzenia posesji.
Warto to robić, należy jednak pamiętać o pewnych niezbędnych
warunkach, jakie muszą być zachowane na drodze publicznej.
Zachęcamy do zadbania o sąsiedztwo swoich domów i w spe-
cjalnie przygotowanej broszurze podpowiadamy, jakie gatunki
warto posadzić, jakie warunki techniczne trzeba wziąć pod
uwagę oraz jak dbać o posadzone rośliny.

Przygotowane opracowanie ułatwi naszym mieszkańcom
zagospodarowanie poboczy. Zieleń na ulicach nie może bo-
wiem stanowić zagrożenia dla uczestników ruchu, ograniczać
widoczności czy zawężać światła ulicy. Wymaga to stosowania
określonych roślin, a także odpowiedniego sposobu sadzenia,
ponieważ z czasem roślinność się rozrasta. Zachęcamy miesz-
kańców do dbania o pobocza swoich ulic. Nie tylko poprawia
to wygląd okolicy, ale też staje się okazją do nawiązania są-
siedzkiej współpracy. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do
wyboru roślin pracownicy Wydziału UTP udzielą dodatkowych
wyjaśnień. Warto również zgłosić do wydziału fakt zagospo-
darowania poboczy – wtedy uniknie się wykoszenia posadzo-
nych nasadzeń w ramach bieżącego koszenia poboczy ulic. 
Z broszurą można się zapoznać na stronie www.piaseczno.eu.

Mieszkańcy mogą zazie-
leniać ulice

Zimowe prace na ulicy Geodetów

Dzięki współpracy powiatu z gminą przy ul. 11 Listopada
w Piasecznie powstanie budynek jednorodzinny na po-
trzeby rodzinnego domu dziecka.

Gmina Piaseczno przekazała powiatowi piaseczyńskiemu
nieruchomość o powierzchni 2 370 mkw. przy ul. 11 Listopada
w Piasecznie. Na wartej 680 tys. zł działce powiat zbuduje
dom dla rodziny sprawującej pieczę zastępczą.

– Gmina realizuje we własnym zakresie liczne projekty spo-
łeczne, które odpowiadają na potrzeby wciąż rosnącej liczby
mieszkańców. Wspieramy również działania podejmowane przez
samorząd powiatowy, który na liście swoich zadań ma spory
obszar spraw społecznych – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

Rodzinny dom dziecka to forma pieczy zastępczej, zawo-
dowej, w której przebywać może w tym samym czasie nie wię-
cej niż ośmioro dzieci (w przypadku rodzeństwa, za zgodą 
prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz po uzyskaniu
pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
liczba dzieci może być większa). Za system pieczy zastępczej na
naszym terenie odpowiada Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie, któremu podlegają dwa rodzinne domy dziecka. Jedna
z tych rodzin, opiekująca się obecnie dziesięciorgiem dzieci,
ma dość trudne warunki lokalowe. To ona miałaby jako pierwsza,
na czas pełnienia funkcji, zamieszkać w nowym domu.

– Rozpoczynamy fazę projektowania. Zgodnie z założeniami
dom ma mieć 5–7 sypialni, duży salon, odpowiednie zaplecze
gospodarcze i pięknie zagospodarowany ogród. Liczymy, że
budynek powstanie do końca 2023 roku – mówi Ewa Lubianiec,
członek zarządu powiatu odpowiedzialna za sprawy społeczne.

Rodzinny dom dziecka

Baza PUK Piaseczno
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
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Akcja bezpłatnej sterylizacji,

kastracji i chipowania zwierząt

W roku 2022, podobnie jak w la-

tach ubiegłych, gmina Piaseczno

organizuje akcję bezpłatnej ste-

rylizacji/kastracji i chipowania

zwierząt. Chipowanie, czyli elek-

troniczne znakowanie zwierząt,

polega na wprowadzeniu przez

lekarza weterynarii pod skórę

zwierzęcia mikrochipa. Chipowa-

nie jest zabiegiem bezbolesnym

dla zwierzęcia. Numer chipa jest

rejestrowany w ogólnopolskiej

bazie danych wraz z danymi wła-

ściciela pupila. Chipowanie to do-

skonała metoda zapobiegania

bezdomności zwierząt, umożli-

wiająca szybkie ustalenie właści-

ciela zwierzęcia. Zabiegi kastra-

cji/sterylizacji zwierząt mają 

z kolei uniemożliwiać niekontro-

lowany rozród, a tym samym za-

pobiegać bezdomności zwierząt.

Z zabiegów dla psów i kotów fi-

nansowanych przez samorząd

mogą korzystać osoby mieszka-

jące na terenie gminy Piaseczno

i płacące tu podatki, czego po-

twierdzeniem jest Piaseczyńska

Karta Mieszkańca, którą trzeba

okazać w gabinecie weteryna-

ryjnym. Usługa jest całkowicie

bezpłatna i odbywa się na koszt

gminy.

– Na te zadania przezna-

czamy 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 Ku-

łakowska-Michalak. – Obserwu-

jemy 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. przy-

garnęły bezdomne zwierzę.

Koszt zabiegu komercyjnego 

– w zależności od jego rodzaju

oraz kliniki – waha się od 100 zł

za kastrację kota do nawet powy-

żej 500 zł za sterylizację suki.

Ograniczenia, które jako sa-

morząd finansujący zabiegi mo-

żemy wprowadzić i z których ko-

rzystamy, dotyczą hodowców

zwierząt, którzy nie mogą sko-

rzystać z tej oferty. Właściciel

zwierzęcia musi też być miesz-

kańcem naszej gminy, co po-

świadcza, okazując Piaseczyńską

Kartę Mieszkańca lub Piaseczyń-

ską Kartę Dużej Rodziny. Zwie-

rzę 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 jednego roku, z kolei

chipowanie odbywa się bez li-

mitu. Piaseczyńska Karta Miesz-

kańca będzie weryfikowana 

w każdym z gabinetów wete-

rynaryjnych przy pomocy spe-

cjalnej aplikacji informatycznej.

Nie jest więc możliwe skorzy-

stanie z usługi sterylizacji/ka-

stracji zwierząt w dwóch róż-

nych gabinetach weterynaryjnych.

W 2021 r. w ramach finan-

sowanej przez gminę Piaseczno

akcji wszczepiono 346 chipów

oraz wykonano 515 zabiegów

sterylizacji/kastracji zwierząt

domowych i w tym 116 kotów

wolno żyjących.

W 2022 r. usługi mające na

celu zapobieganie bezdomności

zwierząt realizować będzie

dwanaście gabinetów:

1. Przychodnia Weterynaryjna –

Iwona Piechowska; ul. Szkolna

24, lok. 4, 05-500 Piaseczno; tel.

22 716 44 16, 605 256 582, pia-

seczno@vet-piaseczno.pl;

2. Przychodnia Weterynaryjna

„Saba” – Janusz Jakubowski; ul.

Księżycowa 11A, 05-540 Zalesie

Górne; tel. 22 757 85 04, przy-

chodniasaba@neostrada.pl;

3. Gabinet Weterynaryjny „Bema

Vet” – Katarzyna Zapaśnik; ul.

Grochowskiego 1/52, 05-500 Pia-

seczno; tel. 22 244 52 49, 604 405

953, bemavet@op.pl;

4. Przychodnia Weterynaryjna

– Sylwester Zając; ul. Łabędzia

23, 05-500 Piaseczno; tel. 663 821

949, vet.labedzia@gmail.com;

5. Całodobowa Lecznica Wetery-

naryjna „Oiom Vet” s.c.; al. Kalin

55, lok. 5, 05-500 Piaseczno; tel.

536 409 433, oiomvet@gmail.com;

6. Gabinet Weterynaryjny – Ma-

ciej Wojtczak; ul. Kościuszki 2,

05-500 Piaseczno; tel. 22 756 99

15, gabinet@piaseczno-vet.pl;

7. Ireneusz Niemywski – Całodo-

bowa Lecznica dla Zwierząt; ul.

Działkowa 42A, 05-509 Józefo-

sław; tel. 22 716 93 67, 601 354 467;

8. Tomasz Stawikowski, Piotr

Nakonieczny – Gabinet Wetery-

naryjny; ul. Młynarska 23, 05-

500 Piaseczno; tel. 502 183 952;

607 685 846, info@weterynarz-

piaseczno.pl;

9. Joanna Sawicka – Gabinet We-

terynaryjny; ul. Millenium 38,

05-503 Głosków; tel. 501 926 437,

joanna.sawicka@onet.pl;

10. Gabor Kamiński – Gabinet

„Gabor Vet”; ul. Marka Grechuty

7, 05-510 Chylice; tel. 22 750 31

24, weterynarz@gaborvet.pl;

11. Maciej Dereziński – Gabinet

„Emde Vet”; ul. Ogrodowa 6, 05-

509 Józefosław; tel. 22 110 52 27,

gabinet@emdevet.pl;

12. Gabinet Weterynaryjny „Ru-

bin Vet” s.c.; ul. Rubinowa 6, 05-

500 Piaseczno; tel. 609 603 300,

kontakt@rubinvet.pl.

Tegoroczna akcja bezpłatnej

sterylizacji, kastracji i chipowa-

nia zwierząt rozpoczęła się 21 lu-

tego i potrwa do końca roku lub

wyczerpania środków przezna-

czonych na to zadanie.

21 lutego br. rozpoczęły się zapisy na ko-

lejną akcję bezpłatnej sterylizacji, kastracji

i chipowania zwierząt dla mieszkańców

gminy Piaseczno. Apelujemy, by z zabie-

gów finansowanych przez gminę korzy-

stały przede wszystkim osoby, które nie są

w stanie samodzielnie ich sfinansować.

8 marca, podczas uroczystej

gali, uhonorowane zostaną

niezwykłe kobiety (urodzone,

zamieszkałe lub prowadzące

działalność na terenie gminy

Piaseczno), które wyróżniają

się w rozmaitych dziedzinach

życia. Nagrody przyznane zo-

staną w kategoriach: „biznes 

i jego otoczenie”, „działalność

edukacyjna i kulturalna” oraz

„działalność społeczna”.

Kapituła konkursu wyłoniła

trzy laureatki spośród trzydziestu

poprawnie złożonych w konkursie

zgłoszeń. Nazwiska nagrodzonych

oraz wyróżnionych pań poznamy

podczas gali, którą zaplanowano

w Centrum Edukacyjno-Multi-

medialnym w Piasecznie o godzi-

nie 19.00. Uroczystość uświetni

występ muzyczny w wykonaniu

lokalnej artystki Sylwii Biernat.

Zainteresowanych wydarze-

niem zapraszamy do śledzenia

transmisji live na stronie inter-

netowej www.fb.com/gminapia-

seczno.

Organizatorem konkursu

zainicjowanego przez Piaseczyń-

ską Radę Kobiet jest Urząd Mia-

sta i Gminy Piaseczno.

Partnerzy konkursu: Kwia-

ciarnia Danuta Krawczyk, Pa-

steLove Home Nail Spa, Estée

Lauder.

W Dzień Kobiet poznamy wyniki kon-

kursu „Kobieca Osobowość Roku Gminy

Piaseczno 2021”.

Kobieca Osobowość Roku

Foto pixabay.com
W lutym rozpoczyna się rekrutacja do publicznych szkół
i przedszkoli na rok szkolny 2022/2023.

Zasady oraz harmonogram rekrutacji do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych prowadzonych przez gminę Piaseczno dostępne
są na stronie internetowej przedszkola-piaseczno.nabory.pl.
Na stronie internetowej znajdą Państwo również wzory do-
kumentów niezbędnych do złożenia w procesie rekrutacji.

7 lutego rozpoczęła się rekrutacja dla dzieci, które będą
kontynuować naukę w danej placówce. 21 lutego 2022 roku
wystartowała rekrutacja dla pozostałych kandydatów.

Zasady rekrutacji do publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez gminę Piaseczno na rok szkolny
2022/2023 są dostępne na stronie internetowej sp-pia-
seczno.nabory.pl. Rekrutacja dla kandydatów do klas
pierwszych szkół podstawowych rusza 25 lutego 2022 r.

Rekrutacja do szkół 
i przedszkoli na rok
szkolny 2022/2023

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Foto Sylwia Chojnacka-Tuzimek/BIBLIOTEKA
Młodzi studenci Piaseczyńskiego Uniwersytetu Dziecię-
cego świętowali zakończenie pierwszego semestru.

W pierwszym semestrze Piaseczyńskiego Uniwersy-
tetu Dziecięcego odbyło się siedem spotkań. Wzięło 
w nich udział 28 dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Podczas
spotkań młodzi studenci mogli poszerzyć swoją wiedzę
w wielu dziedzinach. W ostatnich miesiącach m.in. obej-
rzeli pokaz „Wyprawa na Ziemię” w planetarium i wybrali
się na „Wirtualny spacer po Międzynarodowej Stacji Ko-
smicznej” z wykorzystaniem gogli VR. Brali też udział 
w warsztatach opowiadania historii, poznali historię we-
terynarii oraz dowiedzieli się, jak wygląda pierwsza po-
moc przedweterynaryjna. Uczestnicy spotkań mogli rów-
nież wysłuchać dwóch wykładów: „Wyspa Wolin. Perła
zachodniego Pomorza” oraz „Bieszczady. Kraina bezkre-
snych połonin”.

– Studenci z ciekawością i zaangażowaniem uczest-
niczyli w wydarzeniach. Kilkoro z nich nie opuściło nawet
jednego spotkania! Dziękujemy za wspólnie spędzony czas
i z niecierpliwością czekamy na kolejny semestr – mówi
Sylwia Chojnacka-Tuzimek, zastępca dyrektora Biblioteki
Publicznej w Piasecznie.

Uroczyste zakończenie pierwszego semestru Piase-
czyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego odbyło się w so-
botę 19 lutego. Studenci otrzymali dyplomy, spotkali się
z żywymi sowami, a na koniec wzięli udział w zabawie
karnawałowej.

Koniec I semestru 
Piaseczyńskiego Uni-
wersytetu Dziecięcego



Piaseczyńska KULTURA

Artysta nominowany do na-

grody fonograficznej Fryderyk

2010 oraz laureat nagrody Jury

Sopot Top Trendy Festival 2009.

Wokalista znany w Polsce z pro-

gramów rozrywkowych, takich

jak „Taniec z gwiazdami”, „Jaka

to melodia?”, „The Voice of Po-

land” i „Twoja twarz brzmi zna-

jomo”. W Indiach znany ze swo-

ich sukcesów w muzycznym

telewizyjnym talent show „Dil

Hai Hindustani”. Ma na koncie

pięć albumów, w tym trzy głę-

boko inspirowane muzyką in-

dyjską. W piaseczyńskim Domu

Kultury zagra przy akompania-

mencie wybitego pianisty, aran-

żera i kompozytora Piotra Mani.

Podczas koncertu „Kolory świata”

Michał Rudaś zabierze słuchaczy

w wielobarwną podróż mu-

zyczną przez różne kultury i ga-

tunki muzyczne.

„Kolory świata”

koncert Michała Rudasia przy

akompaniamencie Piotra Mani

25 marca (piątek), godz. 20.00

Bilety 30 złotych (dostępne będą

tylko w przedsprzedaży)

Miejsce: Dom Kultury, ul. Ko-

ściuszki 49, Piaseczno

ZAPRASZAMY!

„Kolory świata” – koncert Michała Rudasia

Koncert Deriglasoff & Nawrocki

Deriglasoff & Nawrocki to duet

estradowy starych kumpli, wete-

ranów sceny niezależnej i alter-

natywnej. Wykonują piosenki

własnego autorstwa z bogatego

repertuaru zgromadzonego pod-

czas wielu lat działalności. W swo-

ich występach łączą elementy

koncertu rockowego i offowego

kabaretu. Na koncercie usły-

szymy utwory z repertuaru ich

zespołów (Dzieci Kapitana Klossa,

Kobiety, Kury, Apteka, Nawrocki

Folk Computer Band, Püdelsi,

Cyrk Deriglasoff itd.). Deriglasoff

& Nawrocki to czysta energia,

chwytliwe piosenki, neokaba-

retowa konferansjerka i barwne

opowieści o „rockandrollowym

życiu w trasie”. A przede wszyst-

kim radość wspólnego grania,

śpiewania i dzielenia się tym

przeżyciem z publicznością.

Scena Józefosław

koncert Deriglasoff & Nawrocki

4 marca (piątek), godz. 20.00

Bilety 30 złotych (dostępne będą

tylko w przedsprzedaży)

Miejsce: Klub Kultury w Józe-

fosławiu, ul. Julianowska 67A

ZAPRASZAMY!

Gary Moore to legenda brytyj-

skiej muzyki gitarowej. Jego syn

Jack Moore jest młodym, nieby-

wale utalentowanym gitarzystą

i kompozytorem. Miłość do tego

instrumentu zaszczepił w nim

ojciec, z którym przez wiele lat

występował podczas gościnnych

koncertów i na festiwalach na ca-

łym świecie. 22 marca w Domu

Kultury w Piasecznie usłyszymy

przeboje bluesa i klasyki rocka 

w wykonaniu Gary Moore Tri-

bute Band w składzie: Jack Mo-

ore, Szymon Pejski, Bogdan To-

polski, Łukasz Gorczyca, Tomek

Dominik.

Wtorek Jazzowy

koncert Jack Moore & Gary 

Moore Tribute Band

22 marca (wtorek), godz. 20.00

Bilety 30 złotych (dostępne będą

tylko w przedsprzedaży)

Miejsce: Dom Kultury, ul. Ko-

ściuszki 49, Piaseczno

Jack Moore & Gary Moore Tribute Band

KALENDARIUM – MARZEC

1 marca, godz. 18.00
OSTATKI DLA NAJMŁODSZYCH
Dyskoteka oraz animacje dla
dzieci
Józefosław, Klub Kultury, ul.
Julianowska 67A. Wstęp wolny

4 marca, godz. 20.00
SCENA JÓZEFOSŁAW
Deriglasoff & Nawrocki
Józefosław, Klub Kultury, ul.
Julianowska 67A. Wstęp 30 zł

5 marca, godz. 19.00
„PÓJDĘ DALEJ. 13 PORTRETÓW
KOBIETY”
Występują: Lidia Iwanowska-
-Szymańska, Sylwia Biernat,
Teresa Kowalik, Ela Kalinow-
ska, Maciej Kuczko, Łukasz
Maciborski, Maciej Złoch
Piaseczno, Strefa Kultury, ul.
Jana Pawła II 55. Wstęp 20 zł

6 marca, godz. 19.00
OBJAZDOWE NIEME KINO 
„Nosferatu - symfonia grozy”
100. rocznica premiery
Józefosław, Klub Kultury, ul.
Julianowska 67A. Wstęp wolny

8 marca, godz. 20.00
"BIEGNIJ DALEJ SAMA" 
SPEKTAKL TEATRU FLUID
obsada: E. Zającówna, M. Bo-
cianowska, A. Pietruszka, 
Piaseczno, Dom Kultury, ul.
Kościuszki 49. Wstęp 30 zł

11 marca, godz. 18.00
KOBIECE ROZMOWY O SZCZĘ-
ŚCIU 
Prowadzenie - Magdalena
Knitter. Gość - Marzena Bo-
gucka - Cicha Radość Istnienia
Piaseczno, Dworzec Kultura,
ul. Dworcowa 9. Wstęp za
zaproszeniami

11 marca, godz. 19.30
ŚWIECZOWISKO
Piaseczno, Dom Kultury, ul.
Kościuszki 49. Wstęp 15 zł

12 marca, godz. 18.00
„JA CIĘ KOCHAM, TY SIĘ BOISZ”
Wieczór autorski Arkadiusza
Gołębiowskiego, serialowego
"Jacka z Leśniczówki"
Józefosław, Klub Kultury, ul.
Julianowska 67A. Wstęp wolny,
wejściówki

13 marca, godz. 14.00, 16.00
BAJKOWA NIEDZIELA
Teatr Bajaderka – „Tiki Rafa
na końcu świata”
Piaseczno, Dom Kultury, ul.
Kościuszki 49. Wstęp 15 zł

16 marca, godz. 20.00
AKT VIII. SCENA LXVIII
Piaseczno, Dom Kultury, ul.
Kościuszki 49. Wstęp 5 zł

18 marca, godz. 20.00
TRÓJFAZOWI - koncert
Józefosław, sala restauracji
Quchnia, ul. Julianowska 67A.
Wstęp wolny

19 marca, godz. 18.00
DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY
Pokaz filmu „Wstręt” w reż.
Romana Polańskiego
Zalesie Górne, Klub Kultury,

ul. Białej Brzozy 3. Wstęp
wolny, zapisy

20 marca, godz. 10.00
ULICAMI PIASECZNA. MIEJSKI
SPACER HISTORYCZNY 
Przemysłowe Piaseczno -
część 1
Zbiórka: ul. Puławska 29
(parking przed Netto). Wstęp
wolny

20 marca, godzina 11.30
BAJKOWA NIEDZIELA
Akustyka dla laika - przed-
stawienie naukowe dla dzieci
Józefosław, Klub Kultury, ul.
Julianowska 67A. Wstęp 15 zł

22 marca, godz. 20.00
WTOREK JAZZOWY
Jack Moore & Gary Moore
Tribute Band
Piaseczno, Dom Kultury, ul.
Kościuszki 49. Wstęp 30 zł

23 marca, godz. 18.00 
MAGNESY Z PODRÓŻY. PRZY-
GODY LEKARZA NA CZARNYM
LĄDZIE
Spotkanie z Jolantą Powa-
łowską. Prowadzenie - Mag-
dalena Knitter
Piaseczno, Dworzec Kultura,
ul. Dworcowa 9. Wstęp wolny,
wejściówki

25 marca, godz. 20.00
„KOLORY ŚWIATA”. KONCERT
MICHAŁA RUDASIA
Akompaniament - Piotr
Mania
Piaseczno, Dom Kultury, ul.
Kościuszki 49. Wstęp 30 zł

26 marca, godz. 18.00
„CO NAM ZOSTAŁO Z TYCH LAT?”
Koncert uczniów zajęć emi-
sji głosu
Piaseczno, Dom Kultury, ul.
Kościuszki 49. Wstęp wolny,
wejściówki

26 marca, godz. 18.00
ARCYHISTORIE DZIEŁ
Impresja i impresjoniści
Zalesie Górne, Klub Kultury,
ul. Białej Brzozy 3. Wstęp
wolny, zapisy

27 marca, godz. 19.00
MAGICZNA WIECZORYNKA
Kacper Kulik - pokaz magii
dla najmłodszych
Józefosław, Klub Kultury, ul.
Julianowska 67A. Wstęp 15 zł

27 marca, godz. 19.00
TEATR ŁUPS! „GONITWA”
Premiera spektaklu
Piaseczno, Dom Kultury, ul.
Kościuszki 49. Wstęp wolny,
wejściówki

30 marca, godz. 19.30
PEGAZ NA BIEGUNACH 
Piaseczno, Dom Kultury, ul.
Kościuszki 49. Wstęp wolny,
wejściówki

Centrum Kultury
w Piasecznie

zaprasza do swoich pla-
cówek na wydarzenia.

Do zobaczenia!

Pełna lista wydarzeń na stronie www.kulturalni.pl

Wiosenne wydarzenia w bibliotece

Marzec w bibliotece zapowiada się ciekawie. Już w niedzielę 13 marca gościć będziemy

dziennikarkę i prezenterkę telewizyjną Katarzynę Dowbor. Spotkanie odbędzie się w ra-

mach Piaseczyńskiego Miasta Kobiet – cyklicznej imprezy organizowanej przez biblio-

tekę. W poprzednich latach gościły w naszym mieście m.in. Krystyna Janda, Katarzyna

Bonda oraz Ilona Łepkowska.

W marcu odbędą się także elimi-

nacje gminne do 45. Konkursu

Recytatorskiego „Warszawska

Syrenka”. Jest to konkurs z wie-

loletnią tradycją, jego istotą jest

pobudzanie aktywności arty-

stycznej, ujawnianie młodych

talentów recytatorskich, ale też

wyrabianie nawyku czytania,

rozwój czytelnictwa i populary-

zacja literatury. Konkurs cieszy

się dużą popularnością i szkoły

z gminy Piaseczno chętnie biorą

w nim udział. Zgłoszenia przyj-

mowane są do 5 marca, a komi-

sja będzie oceniać uczestników

w trybie stacjonarnym 14 oraz

15 marca w Bibliotece Głównej

przy ul. Jana Pawła II 55.

Miłośnicy rozrywek umy-

słowych zawalczą o puchary 

w rozgrywkach szaradziarskich.

Jeden z nich jest przeznaczony

dla najlepszego mieszkańca

gminy Piaseczno. 4. Szaradziar-

skie Mistrzostwa Piaseczna 

o puchar Burmistrza Miasta 

i Gminy Piaseczno odbędą się 

19 marca o godzinie 11.00. Zgło-

szenia należy przesyłać przez

formularz online do 10 marca.

Udział w mistrzostwach jest

bezpłatny, a uczestnikiem może

być każdy, bez względu na wiek.

Więcej informacji o wyda-

rzeniach w bibliotece oraz fi-

liach jest dostępnych na stronie

www.biblioteka-piaseczno.pl.
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