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Sesja Rady Miejskiej

Zlot Food Trucków

Kiermasz Wielkanocny

odbędzie się 20 kwietnia
2022 roku o godzinie 9.30.
Sesja dostępna online,
porządek obrad na stronie
www.piaseczno.eu.

Od 30 kwietnia do 2 maja, podczas
tegorocznej majówki, na skwerze
Kisiela w Piasecznie, będzie można
spróbować kilkunastu kuchni świata
podczas corocznego zlotu food
trucków. Organizatorzy planują
dodatkowe atrakcje.
*str. 6

10 kwietnia w Niedzielę Palmową
odbędzie się kiermasz. Na rynku
pojawią się kramy z pisankami,
wielkanocnym rękodziełem, palemkami i wyrobami spożywczymi od rzemieślników. *str. 8

SOWA w Piasecznie

SOWA, czyli Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności w Bibliotece Publicznej w Piasecznie została oficjalnie
otwarta! Mieszkańcy mogą eksperymentować w minicentrum nauki.
str. 2

Solidarni z Ukrainą

Gmina Piaseczno podejmuje szereg działań związanych z pomocą osobom, które
przybyły na nasz teren z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku.
str. 2

Pchli targ w soboty

W soboty na targowisku miejskim przy ul.
Jana Pawła II 59 w Piasecznie funkcjonuje
pchli targ. Jest to okazja do handlowania
w kolejny dzień produktami, które oferowane są we wtorki i piątki.
str. 3

Szlak nad Jeziorką

Zaśmiecony, miejscami niebezpieczny
szlak nad brzegiem Jeziorki prowadzący do Górek Szymona ma szansę stać
się wyjątkową, estetyczną ścieżką spacerową.
str. 3

Z troski o środowisko

Gmina na wiele różnych sposobów zachęca do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów i ich prawidłowego
segregowania. Konkurs dla uczniów
i Kiermasz Wielkanocny to ciekawe
inicjatywy, które zaplanowano w najstr. 7
bliższym czasie.

Piaseczno odNowa
Centrum Piaseczna to bez wątpienia najważniejszy obszar miasta. Przede wszystkim ze
względu na historyczne dziedzictwo. To samo serce miasta i punkt wyjścia dla rozwoju całej
gminy Piaseczno.
To tutaj znajdują się najważniejsze
zabytki, instytucje publiczne, tu toczy się życie kulturalne i handlowe.
Zależy nam na tym, by wzmacniać
funkcję miastotwórczą śródmieścia,
przyciągać do niego mieszkańców
atrakcyjną ofertą kulturalną, rozrywkową, usługową, ale również
przyjazną, bezpieczną i pełną zieleni
przestrzenią publiczną. W związku
z potrzebą uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla ścisłego centrum miasta, postanowiliśmy przeprowadzić szerszą analizę ścisłego
centrum i od kilku miesięcy, współpracując z urbanistami i architektami, zastanawiamy się nad kierunkami tych zmian.
– Naszym zadaniem jest dbanie
o miasto dziś, ale także myślenie
o jego przyszłości. Dzisiejsze decyzje
bowiem wpłyną na wygląd i funkcjonalność miasta przez następne
kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat – podkreśla burmistrz Daniel
Putkiewicz. – Decyzje te powinny
być świadome i uwzględniać między
innymi wyzwania związane z kryzysem klimatycznym, zmianami demograficznymi, ale też oczekiwa-

niami społecznymi. Mamy pełnych
energii i pomysłów mieszkańców,
którzy oczekują dynamicznych
zmian. Są to zarówno właściciele
nieruchomości, osoby prowadzące
tu działalność gospodarczą, jak
i wszyscy, którzy tu mieszkają, załatwiają swoje sprawy w centrum
miasta, korzystają z bogatej oferty
kulturalnej czy wybierają się na spacer.
Wygodne i bliskie miejsce do
życia, nakręcone energią
mieszkańców
Chcemy zmieniać centrum Piaseczna w pełną życia przestrzeń, dostosowując je do nowych trendów
urbanistycznych, uwarunkowanych
zarówno przemianami społecznymi, jak i wyzwaniami klimatycznymi. Chcemy modernizować centrum Piaseczna, z poszanowaniem
i troską odnosząc się do historycznej
tkanki miasta. Nowe spojrzenie,
nowe pomysły i rozwiązania, ale też
modernizacja historycznych budynków czy odtworzenie dawnych pierzei. Transformacja i rewitalizacja –
krótko mówiąc: Piaseczno odNowa.
cały artykuł na stronach 4-5
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Ścieżka pieszo-rowerowa
połączy ulice Kościuszki
i Czajewicza

Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
Budujemy ścieżkę, która pozwoli w wygodny sposób dojść
i dojechać rowerem od ul. Kościuszki do ul. Czajewicza.
Przejście to jest bardzo popularne, jednak obecnie mieszkańcy poruszają się przez parking oraz wydeptaną w łące
kwietnej ścieżką.
Gmina realizuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej
na popularnej wśród mieszkańców trasie. – Chcemy ucywilizować to przejście, a przy okazji odcinamy teren dzikiej zieleni w otoczeniu Perełki – mówi wiceburmistrz
Robert Widz. – W ten sposób chronimy to, co pozostanie
dzikie, zielone i nie będzie podlegać żadnej ingerencji.
Nowa ścieżka pieszo-rowerowa oddzieli naturalne
zielone tereny nad Perełką od parkingu, który potencjalnie w przyszłości mógłby zostać zagospodarowany
również w inny sposób.

Piaseczyńscy Jubilaci
zostali odznaczeni

Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
Złote i diamentowe gody kolejnych piaseczyńskich par
zostały uczczone 11 marca 2022 roku. Uroczystość uhonorowania małżeństw, które spędziły ze sobą 50 i 60 lat,
odbyła się w Domu Kultury w Piasecznie.
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz
wraz z wiceburmistrz Hanną Kułakowską-Michalak oraz
przewodniczącym Rady Miejskiej Piotrem Obłozą i jego zastępcą Michałem Rosą wręczyli Jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, dyplomy oraz kosze upominkowe.
W gronie świętujących wieloletnie pożycie znalazły się
pary, które spędziły ze sobą 50 i 60 lat.
Uroczystość prowadził Paweł Górski z Centrum Kultury.
Wydarzenie uświetnił koncert wokalny w wykonaniu Margity Ślizowskiej. Toastowi zaś towarzyszył marsz weselny
Mendelssohna w wykonaniu przedstawicieli Piaseczyńskiej
Orkiestry Dętej.
W gronie odznaczonych medalami Prezydenta RP par
znaleźli się świętujący 50-lecie ślubu: Barbara i Henryk
Bęczkowscy, Łucja i Andrzej Lewandowscy, Barbara i Sławomir Olesińscy, Hanna i Wiesław Turkowie oraz Barbara
i Janusz Zielkiewiczowie.
Za 60 wspólnie spędzonych lat uhonorowani zostali Krystyna i Jerzy Szczęśniakowie, Elżbieta i Piotr Opasińscy oraz
Marianna i Jan Biernatowie.
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SOWA zaprasza do eksperymentowania
SOWA, czyli Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności w Bibliotece Publicznej
w Piasecznie została oﬁcjalnie otwarta! Mieszkańcy Piaseczna będą mogli eksperymentować w minicentrum nauki.
„Znikokot”, „Słyszenie kośćmi”,
„Krocząca sprężyna”, „Leniwe
walce” czy „Obrotowe lustra” –
to tylko niektóre z piętnastu interaktywnych eksponatów, które
zostały zainstalowane w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie. A wszystko to
w ramach projektu SOWA (Strefa
Odkrywania Wyobraźni i Aktywności), zainicjowanego i ﬁnansowanego przez Ministerstwo
Edukacji i Nauki we współpracy
z Centrum Nauki Kopernik.
Projekt składa się z trzech części. Wystawa urządzeń umożliwi
zwiedzającym samodzielne odkrywanie zjawisk i praw naukowych funkcjonujących w świecie,
a Majsternia ćwiczyć zdolność rozwiązywania zadań konstrukcyjnych i logicznych. Ofercie podstawowej towarzyszyć będą też cykle
zajęć i warsztatów edukacyjnych.
A wszystkim działaniom przyświeca idea popularyzowania zdobyczy nauki, techniki, edukacji,
kultury i sztuki.
Piaseczno
pierwsze w Polsce
Poza dwoma testowymi
minicentrami nauki utworzonymi w ubiegłym roku w Piotrkowie Trybunalskim i Raciborzu
w Polsce powstanie 30 takich
miejsc. Na liście zakwaliﬁkowanych do projektu znalazła się Biblioteka Publiczna w Piasecznie,
która jako pierwsza otworzyła
swoje centrum SOWA.
Oﬁcjalne otwarcie utworzonej w Bibliotece Publicznej
w Piasecznie mniejszej wersji

Centrum Nauki Kopernik nastąpiło 28 marca 2022 r. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji
i Nauki, Centrum Nauki Kopernik, władz gminnych, Biblioteki
Publicznej w Piasecznie, a także
dyrektorzy lokalnych szkół.
– Cieszymy się, że strefa,
która pobudza aktywność, wyobraźnię, odkrycia, wszystko to,
co jest potrzebne naszej młodzieży, naszym dzieciom, traﬁła
do Centrum Edukacyjno-Multimedialnego, gdzie jest swoistą
wisienką na torcie i będzie aktywizować kolejne pokolenia
naszych mieszkańców – powiedział burmistrz Daniel Putkiewicz i podziękował przedstawicielom MEiN i Centrum Nauki
Kopernik za stworzenie programu, który to umożliwia oraz
dyrektorom piaseczyńskiej Biblioteki Publicznej, którzy sprawili, że Piaseczno stało się beneﬁcjentem projektu SOWA.
– SOWA, czyli Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności,
to dla nas, pracowników biblioteki, ogromne wyzwanie, ale też
powód do radości i dumy, że to
właśnie u nas powstało jedno
z minicentrów nauki – mówi
Sylwia Chojnacka-Tuzimek, zastępca dyrektora Biblioteki Publicznej w Piasecznie. – Dla nas
SOWA to przede wszystkim
strefa doskonałej zabawy i eksperymentów. Na tej wystawie
nie będzie napisu „NIE DOTYKAĆ”. Wszystkiego będzie można
dotknąć, sprawdzić, przekręcić –
aby uruchomić eksponat i bawić

Burmistrz Piaseczna testuje interaktywne eksponaty
Foto archiwum URZĄD MIASTA
się na całego. Natomiast w Majsterni – streﬁe swobodnego konstruowania – niezależnie od
wieku, wiedzy i umiejętności,
każdy odwiedzający przekona
się, że „Myśli lepiej, niż myśli”.
Zapisy ruszyły od kwietnia
Jak się dostać do piaseczyńskiego Centrum Nauki Kopernik w wersji mini? W kwietniu
uruchomiony został internetowy system rezerwacji terminu
i zakupu biletów. Dla grup zorganizowanych – 3 wejścia dziennie: wtorek, czwartek: 9.00–
10.30, 11.00–12.30, 13.00–14.30,
środa, piątek: 12.00–13.30. Dla
osób indywidualnych: środa,
piątek: 14.00–15.30, 16.00–17.30,
sobota: 9.00–10.30, 11.00–12.30.
Informacje dostępne na stronie:
www.biblioteka-piaseczno.pl.
Założenia projektu
Strefy będą czerpały z najlepszych doświadczeń wysta-

wienniczych i edukacyjnych
Centrum Nauki Kopernik, któremu Ministerstwo Edukacji
i Nauki przyznało na realizację
projektu dotację celową w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki. Wszystkie te
eksperymenty mają służyć pobudzaniu kreatywności i zdolności poznawczych, budować
społeczny kapitał naukowy, promować postawy zaangażowania w naukę czy rozwijać poczucie sprawczości w otaczającym nas świecie.
Z przestrzeni wystawy
będą mogły korzystać osoby
w każdym wieku. Zamierzeniem inicjatorów pomysłu jest
bowiem zarówno wspomaganie stylów uczenia się dzieci
i młodzieży z mniejszych ośrodków miejskich i wiejskich, jak
też integrowanie lokalnych społeczności wokół inicjatyw naukowych.
ZAPRASZAMY!

Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy
Gmina podejmuje szereg działań związanych z pomocą osobom, które przybyły
na nasz teren z Ukrainy po 24 lutego 2022 r.
Piaseczno, ze względu na dużą
społeczność ukraińską zamieszkującą od lat naszą gminę, stało
się miejscem, do którego kieruje
się również wielu obywateli Ukrainy uciekających ze swojego kraju
przed wojną. Szacujemy, że na naszym terenie zatrzymało się około
4 000 osób. Od samego początku
samorząd włączył się w działania
pomocowe dla uchodźców. Najpierw wspierając rzeszę wolontariuszy, którzy z ogromnym zaangażowaniem i bardzo sprawnie
organizowali pomoc, a następnie
przejmując organizację wsparcia
rzeczowego dla obywateli Ukrainy. Od pierwszych dni działa też
gminna infolinia pod numerami:
666 973 189, 500 817 471, 506 343
812 oraz Punkt Informacyjny przy
ul. Warszawskiej 1 w Centrum
Przedsiębiorczości.
Pomoc rzeczowa
dla uchodźców
Osoby, które potrzebują
wsparcia rzeczowego w postaci
żywności czy innych artykułów
pierwszej potrzeby, po zgłoszeniu zapotrzebowania w Punkcie
Informacyjnym otrzymują z magazynu w centrum miasta przy-

gotowane specjalnie dla nich
paczki. Wydawanie darów koordynuje Caritas Piaseczno, mający wieloletnie doświadczenie
w świadczeniu tego typu pomocy. Mieszkańców, którzy chcą
przekazać dary dla uchodźców,
zapraszamy od poniedziałku do
piątku w godzinach 18.00–20.00
oraz w soboty w godzinach
9.00–12.00 na ul. Fabryczną 2
(wejście od strony ul. Puławskiej).
Punkt przyjmuje żywność,
artykuły chemiczne, higieniczne
i przemysłowe. Nie przyjmuje
odzieży i zabawek.
– Dziękujemy mieszkańcom
za ogrom niesionej dla uchodźców pomocy – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. – Nadal jest ona bardzo
potrzebna, bo dopóki obywatele
Ukrainy nie otrzymają numerów
PESEL, nie mogą nawet złożyć
wniosków o systemową, rządową pomoc. W tej chwili uchodźcom bardzo potrzebna jest żywność, więc wciąż zapraszamy do
jej przekazywania.
Konto Piaseczno dla Ukrainy
Wsparcie możliwe jest również poprzez przekazywanie

środków ﬁnansowych na specjalnie utworzone przez gminę
Piaseczno konto do wpłat na
rzecz pomocy obywatelom
Ukrainy. Przekazywane przez
darczyńców pieniądze w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na zakup żywności i artykułów pierwszej potrzeby dla
osób przebywających na terenie
gminy Piaseczno. Mogą również służyć do przekazania pomocy na teren Ukrainy.
Dane do przelewu: Bank Pekao SA, nr konta: 03 1240 6292 1111
0011 1200 1949. Kod SWIFT do
przelewu z zagranicy: PKOPPLPW. Tytuł przelewu: „Piaseczno
dla Ukrainy”.
PESEL i pomoc ﬁnansowa
W Urzędzie Miasta i Gminy
Piaseczno od 16 marca 2022 r.
obywatelom Ukrainy, którzy
opuścili swój kraj, nadajemy numery PESEL w oparciu o specustawę. Dotychczas wydaliśmy
ponad 2 600 numerków z terminem załatwienia sprawy i ponad
1 100 numerów PESEL.
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej przyjmuje
wnioski w sprawie udzielenia

pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego
w wysokości 300 zł na osobę.
Z kolei w Wydziale Polityki
Mieszkaniowej UMiG Piaseczno
mieszkańcy gminy, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców,
mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia w wysokości 40
zł dziennie za każdą osobę, której
udzielili schronienia. Szczegółowe informacje dostępne są na
stronie internetowej: www.piaseczno.eu.
700 uczniów w szkołach
Do piaseczyńskich szkół
i przedszkoli przyjęliśmy już blisko 700 nowych uczniów z Ukrainy. Dzieci dołączają do istniejących klas, ale zorganizowane
zostały również oddziały przygotowawcze. Wszyscy nowi uczniowie mogą korzystać z obiadów ﬁnansowanych z budżetu gminy
Piaseczno. Specjalne zajęcia dla
dzieci i dorosłych organizują również Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Piasecznie.
A działające na terenie gminy
kluby sportowe zapraszają dzieci
z Ukrainy na bezpłatne treningi.
*
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Chcemy uporządkować szlak nad Jeziorką
Zaśmiecony, miejscami niebezpieczny szlak nad brzegiem Jeziorki prowadzący
do Górek Szymona ma szansę stać się wyjątkową, estetyczną ścieżką spacerową.
Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie
presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę
rekreacyjno-dydaktycznego
szlaku pieszo-rowerowego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą
w Dolinie Rzeki Jeziorki w gminie Piaseczno” jest obecnie
przygotowywane do ogłoszenia
przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskaliśmy pozytywną opinię
Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie oraz Lasów Państwowych.
– Przeprowadziliśmy inwentaryzację na całym szlaku
prowadzącym nad Jeziorką, od
Górek Szymona do stadionu.
Niestety w wielu miejscach jest
brudno, znajdujemy tam bardzo
dużo śmieci – mówi burmistrz
Daniel Putkiewicz. – Chcemy
uporządkować szlak, zabezpieczyć skarpę tam, gdzie to niezbędne i zapobiec ewentualnemu wygradzaniu terenu

Przystań dla kajaków również miałaby zostać uporządkowana

Wizualizacja: KSZTAŁTOWNIA.PL

przez właścicieli nieruchomości
sąsiadujących z doliną rzeki.
Przygotowujemy projekt
bezpiecznej, uporządkowanej
w sposób naturalny ścieżki.
Zakres projektu został ograniczony do udrożnienia szlaku rekreacyjnego biegnącego wzdłuż
rzeki na odcinku od GOSiR do
Górek Szymona, budowy po-

roślin i zwierząt przed niekontrolowaną penetracją, deptaniem i niszczeniem. Działania
objęte zakresem projektu będą
podejmowane z poszanowaniem walorów przyrodniczych
i krajobrazowych.
Zamówienie zostało podzielone na etapy, pierwszym jest
analiza koncepcji z 2020 r. oraz
przeprowadzenie specjalnych
konsultacji społecznych, które
planujemy w kwietniu/maju
bieżącego roku. Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy
i organizacje społeczne będą
mieli możliwość zapoznania się
z koncepcją oraz złożenia wniosków/uwag w zakresie planowanej inwestycji. Wszystkie
wnioski i uwagi będą analizowane przez wyłonionego podczas przetargu projektanta.

Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA

mostów, tarasów widokowych,
elementów małej architektury.
Udrożnienie obejmuje oczyszczenie ścieżki spacerowej ze
śmieci, gruzu, odpadów, uporządkowanie zieleni (przycięcie
krzewów), wyrównanie nawierzchni gruntowej, a w miejscach niebezpiecznych – zabezpieczenie skarpy rzeki. Przewidziana w projekcie mała architektura wykonana będzie
z drewna i ograniczona do niezbędnego minimum. Między
innymi chcemy zainstalować
kosze na odpady, które pomogą
zapanować nad zaśmiecaniem
szlaku. Planowane pomosty
będą służyły kajakarzom i wędkarzom, a tarasy widokowe
będą zlokalizowane nad urokliwymi zakolami rzeki w celu
ochrony otaczających je siedlisk

Ulica Pod Bateriami zyska nową jakość
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Wyniki konkursu
„Kobieca Osobowość Roku
gminy Piaseczno 2021”

Foto Anna Karecka
W Dzień Kobiet uhonorowane zostały niezwykłe, wyróżniające się w różnych dziedzinach życia kobiety związane z Piasecznem.
8 marca br. nastąpiło uroczyste wręczenie nagród zwyciężczyniom konkursu „Kobieca Osobowość Roku gminy
Piaseczno 2021”. Kapituła spośród trzydziestu poprawnie
złożonych w konkursie zgłoszeń wyłoniła trzy laureatki.
Nagrody przyznane zostały w kategoriach: „biznes i jego
otoczenie”, „działalność edukacyjna i kulturalna” oraz „aktywność społeczna”.
Konkurs został zorganizowany przez Urząd Miasta
i Gminy Piaseczno z inicjatywy Piaseczyńskiej Rady Kobiet. Statuetki, kwiaty i upominki od sponsorów wręczyli
laureatkom wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak,
burmistrz Daniel Putkiewicz oraz dr Irena Eris.
W kategorii „biznes i jego otoczenie” tytuł zdobyła Gabriela Helak, a wyróżnienia traﬁły w ręce Joanny Grzybowskiej oraz Eweliny Pawłowskiej. W kategorii „działalność
edukacyjna i kulturalna” zwyciężczynią została Dorota Zając, autorka m.in. wydanej w ubiegłym roku przez gminę
Piaseczno książki „Piaseczno kobietami słynące”. Wyróżnienia otrzymały Jolanta Radecka i Alina Staniszewska.
W kategorii „aktywność społeczna” kapituła konkursu nagrodziła tytułem Zoﬁę Sanejko, zaś wyróżnienia otrzymały
Magdalena Kamińska oraz Beata Proesler.
Podczas uroczystości nie zabrakło ukraińskich akcentów i gestów solidarności z naszymi sąsiadami. Wydarzenie
uświetnił występ muzyczny w wykonaniu lokalnej artystki
Sylwii Biernat oraz Pawła Piotrowicza.
Wszystkim Paniom dziękujemy za udział w konkursie,
a laureatkom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
Partnerzy konkursu: Estée Lauder, PasteLove Home
Nail Spa, Kwiaciarnia Danuta Krawczyk.

Gmina Piaseczno przekazała powiatowi piaseczyńskiemu łącznie 8,2 mln zł na
przebudowę ciągu ulic Pod Bateriami i Polskiego Państwa Podziemnego.

Targowisko w soboty

Powiat piaseczyński na początku
2021 r. przejął fragment dawnej
drogi wojewódzkiej 722, aby przyspieszyć realizację oczekiwanej
przez mieszkańców od wielu lat
inwestycji polegającej na gruntownej przebudowie drogi. Od
początku samorząd gminy deklarował współpracę i współﬁnansowanie tego zadania. Powiat
piaseczyński przygotował projekt kompleksowej przebudowy
drogi na odcinku od ronda w Gołkowie aż do skrzyżowania z al.
Kasztanów. W wyniku ogłoszonych na kolejne odcinki przetargów okazało się, że kwota przeznaczona na realizację zadania
jest niewystarczająca. Podczas
ostatniej sesji Rady Miejskiej
radni zgodzili się na przekazanie
dodatkowej kwoty 1,6 mln zł, co
pozwoli powiatowi piaseczyńskiemu na rozstrzygnięcie przetargów i rozpoczęcie przebudowy.
Gmina Piaseczno od lutego
2022 r. w porozumieniu z powiatem piaseczyńskim realizuje też
budowę ścieżki rowerowej po
południowej stronie drogi.
– To kolejny odcinek drogi
dla rowerów w ramach rozwijania sieci infrastruktury rowerowej realizowanej w Piasecznie. Cieszy również to, że na
realizację udało się jeszcze uzyskać doﬁnansowanie w ramach

Foto Piotr Michalski
W soboty na targowisku miejskim przy ul. Jana Pawła II
59 w Piasecznie funkcjonuje pchli targ. Jest to okazja
do handlowania w kolejny dzień produktami, które oferowane są we wtorki i piątki.
Gmina Piaseczno wydzierżawiła teren targowiska miejskiego przedsiębiorcy prowadzącemu od jakiegoś czasu
w Wólce Kozodawskiej przy ul. Dworskiej pchli targ „Z Bagażnika”. Od 19 marca br. w każdą sobotę handel ten jest prowadzony również na placu targowym przy ul. Jana Pawła II.
Zakupy na pchlim targu pozwalają nadać rzeczom drugie życie, są więc zgodne z ideą zero waste. Kupujący mogą
znaleźć na stoiskach prawdziwe perełki – od antyków, przez
wyroby rzemieślnicze, po stare płyty czy lokalne wyroby
spożywcze. Oczywiście swoje produkty mogą w soboty na
placu targowym oferować również sprzedawcy, którzy
tradycyjnie handlują tu we wtorki i piątki.
– Mam nadzieję, że handel na targowisku miejskim będzie się rozwijał również w soboty. Bez wątpienia wielu naszych mieszkańców, którzy nie mogą zrobić zakupów na
targowisku we wtorek czy piątek ze względu na pracę, skorzysta z możliwości zakupu świeżych produktów od lokalnych
producentów w soboty – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.
Sprzedawcy są zapraszani w godzinach 6.00–10.00,
a targ oficjalnie czynny jest do godziny 15.00. Należy
jednak pamiętać, że handlujący mogą swoje stoiska zamykać wcześniej.

Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – podkreśla wiceburmistrz Robert Widz. Ścieżka
powinna być gotowa do końca
kwietnia. – Przerwa w pracach
wynika z wymagań technologicznych, przy kładzeniu masy
bitumicznej musi być odpowiednia temperatura, również
w nocy – wyjaśnia wiceburmistrz. Ścieżka o szerokości
dwóch metrów będzie oddzielona od jezdni pasem zieleni.
Koszt wspomnianej inwestycji
wyniesie 522 750 zł.
– Budowa przez gminę Piaseczno drogi dla rowerów to
pierwszy etap prac związanych

z przebudową tej ważnej dla
mieszkańców trasy. Dzięki zawartemu z powiatem piaseczyńskim porozumieniu i przeznaczeniu przez Radę Miejską
łącznie 8,2 mln zł na realizację
modernizacji ciągu ulic Pod Bateriami i Polskiego Państwa Podziemnego, od ronda w Gołkowie
aż do al. Kasztanów, jeszcze
w tym roku rozpocznie się przebudowa drogi – mówi burmistrz
Daniel Putkiewicz. Zadanie podzielone jest na trzy odcinki: od
ronda w Gołkowie do ul. Zagłoby, od ul. Zagłoby do ul. 11 Listopada (wraz z budową ronda
na skrzyżowaniu z ul. Dworską)

oraz od ul. 11 Listopada do al.
Kasztanów (wraz z budową
ronda na skrzyżowaniu z ul. Redutową, al. Pokoju i ul. Graniczną). W ramach inwestycji
droga zyska nie tylko nową nawierzchnię, ale także odwodnienie, chodnik po północnej
stronie ul. Pod Bateriami oraz
przejścia dla pieszych.
– Równolegle gmina będzie projektowała skrzyżowanie ulic Lipowej z Redutową
i Kopernika – dodaje burmistrz
Daniel Putkiewicz. – Zajmujemy się również projektowaniem dalszego odcinka drogi,
aż do ul. Gerbera.
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Piaseczno odNowa
Centrum Piaseczna to bez wątpienia najważniejszy obszar
miasta. Przede wszystkim ze względu na historyczne dziedzictwo. To samo serce miasta i punkt wyjścia dla rozwoju całej
gminy Piaseczno.
To tutaj znajdują się najważniejsze zabytki, instytucje publiczne,
tu toczy się życie kulturalne
i handlowe. Zależy nam na tym,
by wzmacniać funkcję miastotwórczą śródmieścia, przyciągać
do niego mieszkańców atrakcyjną ofertą kulturalną, rozrywkową, usługową, ale również
przyjazną, bezpieczną i pełną
zieleni przestrzenią publiczną.
Wygodne i bliskie miejsce do życia, nakręcone
energią mieszkańców
Chcemy zmieniać centrum
Piaseczna w pełną życia przestrzeń, dostosowując je do
nowych trendów urbanistycz-

krótko mówiąc: Piaseczno
odNowa.
Wizja specjalistów
i głos mieszkańców
Mamy świadomość, że aby
miasto dobrze funkcjonowało
i było przyjazne dla mieszkańców, konieczne jest uwzględnienie różnych aspektów, które
trzeba dobrze przemyśleć, zaprojektować, a następnie konsekwentnie realizować. Do współpracy przy opracowaniu wizji
rozwoju centrum miasta zaprosiliśmy więc doświadczonych
architektów, urbanistów, a także
przedstawicieli Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków, po-

uwarunkowania, zarówno w terenie, jak i w dokumentach, i pytało o kierunki rozwoju istotne
z punktu widzenia władz miasta.
Kolejnym etapem były przeprowadzone w połowie września
2021 roku warsztaty, w których
udział wzięli pracownicy wydziałów urzędu i jednostek organizacyjnych gminy oraz radni.
W oparciu o wszystkie zebrane
dane, wypracowane w trakcie
warsztatów pomysły i oczekiwania projektanci przygotowali propozycję na rewitalizację centrum
Piaseczna, której końcowym etapem jest master plan. Będzie on
podstawą do opracowania planu
miejscowego, który w dalszych

Foto Piotr Michalski
mieścia w nowy salon Piaseczna: ożywioną, atrakcyjną
przestrzeń miasta, której bogata oferta usługowa, kulturalna, gastronomiczna będzie
przyjazna dla wszystkich grup

Historia – zobowiązanie
i potencjał na przyszłość
Projektując zmiany w centrum Piaseczna, pierwszym
czynnikiem, który należy brać
pod uwagę, są wytyczne konserwatora. Zależy nam na tym,
by ratować zabytkowe obiekty
– zarówno należące do miasta,
jak i pozostające w rękach prywatnych. Udzielamy dotacji
osobom prywatnym oraz instytucjom, które chcą poprawiać wygląd zabytkowych budowli.

Daniel Putkiewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
– W związku z potrzebą uchwalenia nowego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla ścisłego centrum
miasta, postanowiliśmy przeprowadzić szerszą analizę ścisłego
centrum i od kilku miesięcy, współpracując z urbanistami i architektami, zastanawiamy się nad kierunkami tych zmian. Naszym
zadaniem jest dbanie o miasto dziś, ale także myślenie o jego przyszłości. Dzisiejsze decyzje bowiem wpłyną na wygląd i funkcjonalność miasta przez następne kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Decyzje te powinny być świadome i uwzględniać
między innymi wyzwania związane z kryzysem klimatycznym,
zmianami demograﬁcznymi, ale też oczekiwaniami społecznymi.
Mamy pełnych energii i pomysłów mieszkańców, którzy oczekują
dynamicznych zmian. Są to zarówno właściciele nieruchomości,
osoby prowadzące tu działalność gospodarczą, jak i wszyscy, którzy tu mieszkają, załatwiają swoje sprawy w centrum miasta, korzystają z bogatej oferty kulturalnej czy wybierają się na spacer.

nych, uwarunkowanych zarówno
przemianami społecznymi, jak
i wyzwaniami klimatycznymi.
Chcemy modernizować centrum Piaseczna, z poszanowaniem i troską odnosząc się do historycznej tkanki miasta. Nowe
spojrzenie, nowe pomysły i rozwiązania, ale też modernizacja
historycznych budynków czy
odtworzenie dawnych pierzei.
Transformacja i rewitalizacja –

nieważ jednym z bardzo istotnych aspektów, które należy
wziąć pod uwagę, jest ochrona
konserwatorska, którą objęte są
nie tylko zabytkowe budynki,
ale również historyczny układ
ulic.
Specjaliści, radni
i mieszkańcy mają głos
W pierwszym etapie biuro
projektowe analizowało istniejące

-teatralnej, uzupełnianie tkanki
miejskiej zabudową mieszkaniową z usługami oraz wspieranie działań, które mają charakter miastotwórczy.

krokach zostanie poddany szerokim konsultacjom z udziałem
mieszkańców i przedsiębiorców
prowadzących działalność w śródmieściu.
Cel: miasto pełne życia
Naszym priorytetem jest
przyciągnięcie mieszkańców
do centrum miasta jako pełnej
życia przestrzeni publicznej.
Chcemy przekształcenia śród-

Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA

wiekowych, dzieci, młodzieży,
dorosłych, a także seniorów.
Chcemy, aby centrum miasta
było miejscem spotkań, robienia zakupów, spędzania wolnego czasu. To dzieje się już dziś
– latem mieszkańców przyciąga
fontanna, organizowane w centrum miasta imprezy kulturalne, handlowe czy gastronomiczne. Planujemy budowę
w centrum miasta sali kinowo-

Dbamy o dziedzictwo
historyczne
Gmina Piaseczno inwestuje
ogromne środki w rewitalizację
budynków, którymi włada miasto. Dobiegają końca prace przy
renowacji Starej Plebanii oraz
dawnej remizy OSP w ścisłym
centrum Piaseczna. Rozpoczęła
się rewitalizacja „Poniatówki”
w parku miejskim. Dążymy też
do odtworzenia pierzei wschodniej rynku, która dziś raczej odstrasza. To wszystko wymaga
nie tylko uzgodnień z konserwatorem zabytków i pieniędzy
na modernizację budynków, ale
również pomysłu na ich zagospodarowanie i funkcje. Szukamy rozwiązań, które pozwolą
przywrócić budynkom histo-

ryczny wygląd, a jednocześnie
tchną w nie nowe życie.
Planując przyszłe zagospodarowanie nieruchomości,
chcemy uwzględnić historyczną
parcelację, odtworzyć pierzeje
oraz przejścia bramowe.
Nowe miejsca na kulturalnej mapie Piaseczna
Mieszkańcy Piaseczna często wspominają, że miasto potrzebuje kina i prawdziwej sceny
teatralnej i koncertowej. Bogaty
program Centrum Kultury
w Piasecznie przyciąga mieszkańców, ale przestrzeń, którą
dysponujemy, zawęża możliwość organizacji większych imprez. Koncerty czy spektakle
z większą widownią Centrum
Kultury może zorganizować
tylko w plenerze. Przedstawienia, seanse ﬁlmowe, koncerty,
spotkania – wszystkie tego typu
imprezy odbywają się od dziesięcioleci w małej sali Domu Kultury przy ul. Kościuszki 49, a latem na skwerze Kisiela, placu
Piłsudskiego czy w Zakątku Kultury. Budowa adekwatnej do potrzeb mieszkańców tak dużej
gminy jak Piaseczno sali kinowo-teatralnej, która pozwoli na organizację imprez przez cały rok,
jest koniecznością.
Kino, scena muzyczna,
teatr, muzeum i galeria
Lepsze warunki sceniczne
pozwolą przyciągnąć do Piaseczna atrakcyjnych artystów,
a co za tym idzie – większą

Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
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liczbę mieszkańców do centrum miasta. Optymalnym
miejscem dla sali widowiskowej
dla potrzeb Centrum Kultury
wydaje się obecny parking przy
ul. Zgoda. Odpowiednio zaprojektowany budynek wpisywałby się w tkankę miejską
w powiązaniu z parkiem, a w jego
podziemiach w ciągu dnia funkcjonowałby duży, ogólnodostępny parking.
Wkrótce do użytku zostaną
oddane nowe obiekty kulturalne.
Po zakończeniu rewitalizacji zlokalizowanej przy rynku Starej
Plebanii rozpoczną się prace
przygotowujące ekspozycję dla
potrzeb Muzeum Piaseczna,
które będzie działać w budynku.
Jego ﬁliami będą remontowana
obecnie „Poniatówka” oraz Dom
„Zośki” w Zalesiu Dolnym. Z kolei
w modernizowanej i rozbudowywanej Starej Remizie przy ul.
Puławskiej planowana jest działalność Instytutu Sztuki Józefa
Wilkonia. Liczymy na to, że nowe
punkty na kulturalnej mapie
Piaseczna będą magnesem dla
mieszkańców i turystów i znacząco przyczynią się do ożywienia centrum miasta.

w którym lokalizacja nowego
Ratusza tworzyłaby mocny
punkt wieńczący zabudowę
ul. Zgoda i korespondowałaby
z planowanym nowym obiektem kulturalnym.
Nowa przestrzeń
dla handlu i usług
Miasto tętniące życiem to
miasto z bogatą ofertą handlowo-usługową. Planując zmiany
w centrum, bierzemy pod uwagę
interesy lokalnych kupców i rzemieślników prowadzących tu
swoją działalność, ponieważ
nowi mieszkańcy to również
nowi klienci. Atrakcyjna przestrzeń handlowa także przyciąga
klientów. Duże znaczenie ma tu
oczywiście branża gastronomiczna – osoby w różnym wieku
i o różnym statusie społecznym
potrzebują przestrzeni, w których mogą się spotkać ze znajomymi, rodziną, wypić dobrą
kawę, zjeść lody czy obiad. Planujemy tworzenie nowych przestrzeni pod handel i usługi, między innymi przy modernizacji
wschodniej pierzei rynku oraz
przy zabudowie pierzejowej ul.
Nadarzyńskiej. W nieruchomo-

tycznymi bierzemy też pod
uwagę zmiany klimatu. Doświadczenia ostatnich sezonów,
z dotkliwymi upałami i gwałtownymi burzami, dobitnie
pokazują, że należy w miarę
możliwości tak przebudowywać miasta, aby minimalizować
skutki ekstremalnych zjawisk
atmosferycznych. Zieleń pojawia się wzdłuż naszych dróg –
nie tylko po to, by oczyszczać
powietrze i dawać cień, ale również dlatego, żeby zapewnić częściową retencję wód opadowych.
W ramach błękitno-zielonej infrastruktury planujemy też dalsze zagospodarowanie Traktu
nad Perełką i kolejnego fragmentu parku miejskiego.
Miasto przyjazne
i bezpieczne
Planując zmiany w centrum Piaseczna, wzorujemy się
na idei miasta krótkich dystansów – angielskiego 15-Minute
City. To miasto, w którym większość spraw jesteśmy w stanie
załatwić w najbliższej okolicy –
pieszo, rowerem lub korzystając
z transportu publicznego. Czy
wystarczy sama atrakcyjna

1 - potencjalne miejsce dla nowej siedziby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
2 - lokalizacja sali kinowo-teatralnej
wizualizacja MAU Mycielski Architecture & Urbanism
Ratusz zostaje w centrum
Budynek urzędu miejskiego
powinien znaleźć miejsce na terenie śródmieścia ze względu
na odniesienia historyczne, prestiż wiążący się z usytuowaniem i funkcjonowaniem ratusza w śródmieściu, w miarę
centralne zlokalizowanie na terenie gminy, dobrą obsługę komunikacyjną oraz możliwość
współczesnego podejścia do funkcjonowania tego typu obiektów
(połączenie różnych funkcji publicznych). Pozostawienia obiektów administracyjnych w centrum miasta oczekują również
mieszkańcy.
Obecna siedziba Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno nie
spełnia aktualnych standardów
dostępności usług dla mieszkańców oraz warunków pracy dla
kilkuset urzędników. Prędzej
czy później czeka nas więc decyzja o budowie nowej siedziby
miejskiego urzędu, co należy już
uwzględnić przy planowaniu
przestrzennym.
W wyniku analiz za optymalną lokalizację uznano kwartał pomiędzy ul. Zgoda, ul. Sierakowskiego, ul. Rynkową oraz
Traktem nad Perełką. Architekci
zaproponowali rozwiązanie,

ściach należących do miasta
chcemy promować działalność,
która ma charakter miastotwórczy, wynajmując powierzchnie
dla określonych branż na preferencyjnych warunkach.
Więcej zieleni w mieście
To już się dzieje. Od dłuższego czasu podejmujemy na
szeroką skalę działania proekologiczne w ramach hasła „Piaseczno dla klimatu”. Między innymi sadzimy nowe drzewa,
krzewy i kwiaty na terenach,
które kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat temu zostały „zabetonowane”. Jednym z takich
miejsc jest piaseczyński rynek.
Posadzenie tu drzew ze względu
na infrastrukturę podziemną
jest olbrzymim wyzwaniem, ale
mamy już gotowy projekt, który
przewiduje, że w kolejnych sezonach spotykając się na placu
Piłsudskiego, będziemy mogli
ukryć się w cieniu drzew.
Odpowiedź na wyzwania
klimatyczne
Nikogo dziś nie trzeba przekonywać, że miejsca, w których
jest dużo zieleni, są znacznie
bardziej atrakcyjne dla mieszkańców. Poza względami este-
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oferta w centrum miasta, jeśli
dotarcie do niego będzie niebezpieczne, a spacer nieprzyjemny? Zależy nam na tym, by
nasze miasto zapewniało bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu – pieszym, rowerzystom i kierowcom. Stąd
wprowadzamy w centrum rozwiązania, które mają poprawić
bezpieczeństwo przede wszystkim tzw. niechronionych uczestników ruchu – ograniczamy
prędkość, instalujemy specjalne
oznaczenia i doświetlamy przejścia dla pieszych, a także budujemy infrastrukturę dla rowerzystów oraz rozwijamy sieć
transportu publicznego. Pamiętamy też o osobach z niepełnosprawnościami.
Troszczymy się też o detale
– oprócz zachęcającej do spacerów, wypielęgnowanej zieleni
miejskiej, dbamy o wygląd ulic
i placów, estetykę mebli miejskich i ich wysoką jakość. Zależy
nam również na stworzeniu
atrakcyjnych powiązań komunikacyjnych poszczególnych
obszarów miasta.
Polityka parkingowa
Polityka parkingowa prowadzona przez gminę Pia-

Zależy nam na ulicach estetycznych i bezpiecznych dla wszystkich uczestników ruchu
Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
seczno służy zapewnieniu dostępności do handlu i usług
w śródmieściu poprzez rotację
pojazdów. Wprowadzenie Strefy
Płatnego Parkowania na ulicach
sprawiło, że klientom znacznie
łatwiej znaleźć miejsce postojowe w sąsiedztwie interesującej ich lokalizacji. Podobnie stało
się w przypadku uruchomienia
Płatnych Parkingów Miejskich.
Obecnie bez problemu można
zaparkować w centrum miasta,
co przed uruchomieniem płatności było niemal niemożliwe.
Za korzystanie z tych miejsc
trzeba zapłacić niewielką kwotę,
a dodatkowo, jeśli zatrzymujemy się na mniej niż 45 minut,
korzystamy z postoju bezpłatnego.
W celu ograniczenia tranzytu przez ścisłe centrum, budujemy i modernizujemy połączenia drogowe, które mają
zachęcać kierowców do korzystania z alternatywnych tras
przejazdu poza centrum miasta.
Pogodzenie interesów osób
zmotoryzowanych, pieszych
i rowerzystów to jeden z celów,
jakie sobie stawiamy, planując
zmiany w śródmieściu.
Nowy plan zagospodarowania przestrzennego
centrum Piaseczna
Jesteśmy w trakcie opracowywania nowego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla centrum

Piaseczna. Opracowanie planu
miejscowego to ściśle określona
przepisami prawa procedura,
a jednym z jej etapów jest proces konsultacji społecznych.
Przygotowany projekt planu
miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu,
czeka nas dyskusja publiczna
i zebranie opinii mieszkańców
w formie uwag. Informacje
o kolejnych etapach procedury
planistycznej znajdą Państwo
na stronie internetowej gminy
Piaseczno www.piaseczno.eu
oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej. Ostateczny kształt
uchwały w sprawie przyjęcia
mpzp dla centrum Piaseczna
zatwierdzi w głosowaniu Rada
Miejska.
Kiedy ta wizja ma szansę
realizacji?
Zmiany w mieście już realizujemy, traktując je jako składowe pewnej całości w myśleniu
o centrum miasta. Modernizujemy budynki Starej Plebani
oraz dawnej remizy OSP –
w obu będą działać nowe instytucje kulturalne. Zmieniamy i zazieleniamy ulice przebudowany został duży
fragment ulicy Puławskiej
oraz powstało nowe połączenie drogowe od ul. Kościelnej
do ul. Nadarzyńskiej pozwalające ominąć ul. Kościuszki.
Gotowy jest również projekt posadzenia nowych drzew na

placu Piłsudskiego, którego realizację zamierzamy rozpocząć
jeszcze w tym roku. Przygotowujemy przemianę placu na
rogu ulic Jana Pawła II i Puławskiej.
Gmina jest też właścicielem
działek w centrum i będzie ogłaszać konkursy architektoniczne
na ich zagospodarowanie pod
konkretne cele inwestycyjne,
czyli na przykład salę kinowo-teatralną, ratusz, a w bardziej
otwartej formule – na tereny
przy ul. Zgoda czy ul. Nadarzyńskiej. Oczywiście w przypadku
zamierzeń, których ﬁnansowanie spoczywa na samorządzie,
decyzję o przystąpieniu do realizacji podejmować będą radni
w oparciu o możliwości ﬁnansowe gminy Piaseczno.
Kluczowe jest to, by nowa
zabudowa, której realizację dopuści miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
wzbogacała centrum miasta
i była czynnikiem miastotwórczym – a Piaseczno stało się
wygodnym i bliskim miejscem
do życia, nakręconym energią
mieszkańców.

Obszar, nad którym pracują architekci i urbaniści
wizualizacja - ortofotomapa
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Początki tenisa stołowego w Piasecznie
sięgają lat 60. ubiegłego stulecia
Od 30 kwietnia do 2 maja, podczas tegorocznej majówki,
na skwerze Kisiela w Piasecznie będzie można spróbować kilkunastu kuchni świata w trakcie corocznego
zlotu food trucków.
Impreza, która każdego roku bije rekordy popularności, rozpocznie się rano w sobotę 30 kwietnia i zakończy
wieczorem w poniedziałek 2 maja. Oprócz kilkunastu food
trucków, oferujących dania z różnych stron świata, mieszkańcy, którzy odwiedzą centrum Piaseczna podczas majówki, mogą liczyć na dodatkowe atrakcje. Na najmłodszych będą czekały dmuchańce, na młodzież i dorosłych
strefa chillout z leżakami i muzyką serwowaną przez DJ-a.
W sobotni i niedzielny o godz. 20.30 na parkingu przy ul.
Zgoda odbędą się seanse kina plenerowego.
Dodatkowym elementem wydarzenia jest promowanie
proekologicznych postaw. Organizatorzy zapraszają
mieszkańców z własnymi kubkami i sztućcami w celu
zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.

Samochód za milion
dla OSP Złotokłos

Druhowie z OSP Złotokłos korzystają już z nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. To kolejny pojazd sﬁnansowany przy udziale gminy Piaseczno.
16 lutego 2022 roku druhowie z OSP Złotokłos powitali
nowy samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Mercedes. Koszt zakupu specjalistycznego pojazdu wyniósł
1 036 890 zł, gmina Piaseczno przekazała na ten cel 375 000 zł.
Pozostałe środki pochodziły z Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(400 000 zł), z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
(150 000 zł), z Urzędu Marszałkowskiego (100 000 zł) oraz ze
środków własnych OSP Złotokłos (15 000 zł).
– Gmina każdego roku doﬁnansowuje zakup sprzętu, w tym
kosztownych samochodów specjalistycznych dla naszych jednostek pożarniczych. Inwestycje w sprzęt, który pomaga strażakom w ratowaniu życia i mienia naszych mieszkańców, traktujemy jako ważną pozycję w budżecie gminy Piaseczno –
podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz. – O tym, jak ważną rolę
pełnią jednostki OSP, mieliśmy się okazję przekonać całkiem niedawno, gdy przez wiele godzin strażacy usuwali skutki wichury.
W ostatnich latach gmina Piaseczno wydała na zakup
samochodów dla jednostek OSP w sumie 6,5 mln zł.
Zakupy samochodów dla OSP w ostatnich latach
2014 – dwa ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze na
podwoziu Scania dla OSP Piaseczno i OSP Chojnów – sﬁnansowane ze środków gminy Piaseczno, która na ten cel zaciągnęła
pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 1 500 000 zł. Razem z środkami własnymi gminy całkowity koszt wyniósł 1 699 920 zł.
2015 – ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Scania dla OSP Jazgarzew, koszt w całości pokryty
ze środków gminy Piaseczno, która na ten cel zaciągnęła
pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 845 640 zł.
2019 – średni samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo dla
OSP Piaseczno – sﬁnansowany przy udziale środków gminy
w kwocie 600 000 zł oraz dotacji z WFOŚiGW w wysokości
208 971 zł. Całkowity koszt zakupu wyniósł 808 971 zł.
2019 – średni samochód ratowniczo-gaśniczy Scania dla
OSP Jazgarzew. Koszt samochodu to 1 148 820 zł, w całości
pokryty ze środków gminy Piaseczno, która na ten cel zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 1 100 000 zł.
2019 – drabina mechaniczna na podwoziu Mercedes
dla OSP Złotokłos. Pojazd używany, rok produkcji 2006 –
zakup sﬁnansowany przy udziale środków gminy w kwocie
250 000 zł. Cena zakupu to 535 130,73 zł.
2020 – ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Scania dla OSP Chojnów – sﬁnansowany ze środków
gminy Piaseczno w kwocie 1 199 850 zł.
2021/2022 – średni samochód ratowniczo-gaśniczy na
podwoziu Mercedes dla OSP Złotokłos, sﬁnansowany przy
udziale środków: gminy Piaseczno w kwocie 375 000 zł,
Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 400 000 zł, Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego – 150 000 zł, Urzędu Marszałkowskiego – 100 000 zł oraz środków własnych OSP Złotokłos –
15 000 zł. Całkowity koszt zakupu wyniósł 1 036 890 zł.
Nowy samochód OSP Złotokłos to Mercedes-Benz
Atego 1530 AF z napędem 4x4 i silnikiem EURO 6 o mocy
220 kW (299 KM). Zbiornik na wodę ma pojemność 4 m3.

W klubie Ruch Piaseczno grupa pasjonatów tej dyscypliny sportu postanowiła założyć nową sekcję i spróbować swoich sił w rozgrywkach trzeciej ligi. W lokalnej prasie
nie brakowało doniesień o sukcesach miejscowych pingpongistów „Elektronika”,
gdzie pojawiały się takie nazwiska jak Grobicki, Warszawski, Nowacka i Makuła.
Złoty okres piaseczyńskiego tenisa stołowego rozpoczął się jednak już po roku 1986, kiedy to trenerem (w KS Polkolor) został
Leszek Nowacki, który w ramach
swojej kariery zawodniczej zdobył
wicemistrzostwo Mazowsza i był
wicemistrzem Turnieju „Trybuny
Ludu” – największego w Polsce
turnieju w tamtych czasach. Kierowany przez niego zespół stopniowo piął się w górę – po dwóch
sezonach w klasie B awansował
do klasy A, potem do drugiej ligi,
aż w końcu sięgnął po najważniejsze tytuły w kraju. Oczywiście
tak wielkie sukcesy nie byłyby
możliwe, gdyby nie zaangażowanie, talent i ciężka praca.
W kontekście znakomitych
wyników nie sposób nie wspomnieć o takich nazwiskach jak
Wiesław Gospodarczyk, Marek
Zakrzewski i wreszcie Xu Kai –
zawodnik z Chin, który zapisał
się złotymi zgłoskami w historii
piaseczyńskiego sportu.
Lata 90. to czasy największej
świetności piaseczyńskich pingpongistów. Trenerem pierwszoligowego zespołu, już występującego pod barwami KS Piaseczno,
był wówczas Marek Zakrzewski,
a w drużynie występowali tacy
zawodnicy, jak między innymi:
Dariusz Biernacki, Włodzimierz
Buczkowski, Robert Dąbrowski, Filip Młynarski i Adam Szatecki. Po
awansie do ekstraklasy pojawiła
się możliwość dalszych wzmocnień składu. Piaseczno wzmocnili
Artur Kalita i nowy lider – Xu Kai,
którego głównym zadaniem było
wygrywanie gier na pierwszym
stole. Początki gwiazdy z Chin
były jednak trudne – najpierw

musiał mieszkać w fatalnych warunkach w internacie, po czym
(po dwóch tygodniach) do swojego domu w Górze Kalwarii zabrał go… trener Zakrzewski. Spędził tam kolejne pół roku, dzieląc
pokój z czteroletnią córką szkoleniowca. Potem przeprowadził się
do hotelu klubowego i zaprzyjaźnił się z kolegami z zespołu.
– Kai zaczął grać świetnie –
wspomina Marek Zakrzewski.
– W debiucie co prawda spalił się
psychicznie i stwierdził, że polska liga jest dla niego za mocna,
i musiałem go szukać aż w Tarnobrzegu, ale z czasem zaczął
punktować regularnie. Miał bardzo trudny styl i przy tym grał
szalenie widowiskowo. Co ciekawe, Xu Kai (mający wcześniej
w swoim kraju duże sukcesy,
między innymi drużynowe mistrzostwo Chin juniorów) oﬁcjalnie przyjechał do Polski
w 1994 roku pracować jako… kolejarz, bo rygorystyczne przepisy nie dopuszczały możliwości wyjazdu sportowców poza
granice Chin.
Świetne wyniki sportowe zaczęły przyciągać na trybuny fanów ping-ponga nie tylko z Piaseczna, ale i z całego województwa mazowieckiego. Wreszcie, w 1995 roku, klub KS Piaseczno zdobył tytuł mistrza Polski, do czego dołożył również
Puchar Polski. Zespół zadebiutował wówczas w Europejskim Pucharze Nancy Ewans, gdzie w 1/8
ﬁnału uległ 0:4 niemieckiemu
TTC Zugbrücke Grenzau – klubowi zaliczanemu do światowej
czołówki, w barwach którego
grali wicemistrz olimpijski Wang

Zawodnicy UKS Return Piaseczno
Tao i legenda polskiego tenisa stołowego Andrzej Grubba. Pomimo
porażki Piaseczno stawiło zacięty
opór i w kilku partiach o przegranych setach decydowały detale
lub… nieszczęśliwe zbiegi okoliczności. Przegrywający z Tomaszem Redzimskim Grubba został
w pewnym momencie oślepiony
przez fotoreportera lokalnej gazety, co spowodowało chwilowe
przerwanie gry i zamieszanie, po
którym Grubba zrobił użytek ze
swojego doświadczenia i ostatecznie minimalnie wygrał tę partię.
Mimo że w kolejnym sezonie drużyna została – ze względów ﬁnansowych – znacznie osłabiona
(odeszli Xu Kai i Tomasz Redzimski), to ponownie sięgnęła po mistrzostwo (po pamiętnym „zwycięskim” remisie z Warriorem
Morliny 5:5, dzięki m.in. fantastycznej postawie Grzegorza Adamiaka) oraz Puchar Polski.
Na fali popularności tenisa
stołowego dzieci i młodzież garnęły się w Piasecznie do treningów, które zaczął prowadzić –
mający znakomite podejście do
najmłodszych zawodników –
Leszek Nowacki. Jednym z jego

wychowanków został Maciej
Chojnicki, obecnie zawodnik
i trener UKS Return Piaseczno,
który ma na swoim koncie między innymi dwukrotny tytuł
mistrza Polski żaków. Od 2000
roku, z powodów ﬁnansowych,
tenis stołowy przeszedł do
GOSiR-u Piaseczno. Obecnie,
oprócz cieszącego się dużą popularnością Grand Prix Piaseczno (turniej z najdłuższą
wśród imprez tego typu historią
na Mazowszu, rozgrywany raz
w miesiącu od 1998 roku), UKS
Return rywalizuje również z powodzeniem na poziomie drugiej, czwartej i piątej ligi. Wychowankiem Returnu jest także
Marek Badowski, który już
w barwach Dartomu Grodzisk
Mazowiecki sięgał po drużynowe mistrzostwo Polski i jest
indywidualnym dwukrotnym
wicemistrzem Polski oraz reprezentował nasz kraj podczas
Mistrzostw Świata Seniorów
w USA w 2021 roku.
Tekst opracowano na podstawie książki Agnieszki Cubały
„Sportowe dzieje Piaseczna”.

Historia piaseczyńskiego sportu – judo
Wbrew pozorom judo należy do
najmłodszych dyscyplin sportowych. Dyscyplina ta narodziła się
w XIX wieku w Japonii. Nazwa
„judo” często jest tłumaczona
jako „droga miękkości” czy „droga
ustępowania”. Takie określenie
pasuje idealnie – w odróżnieniu
od innych sztuk walki w judo nie
ma bowiem elementów mogących spowodować zagrożenie
zdrowia lub życia. Nie ma tu więc
kopnięć czy ciosów. Dzięki temu
judo jest dyscypliną, którą uprawiać mogą już nawet trzylatki.
Do Piaseczna judo zawitało
dzięki Ryszardowi Janiszewskiemu – legendarnemu trenerowi, szkoleniowcowi kadry olimpijskiej Kuwejtu, a od 2020 roku
mistrzowi w stopniu 8 dan, który
założył w naszym mieście klub
Judo Life. W 2005 roku przekazał
pałeczkę swojemu asystentowi
Józefowi Rokickiemu oraz Robertowi Janiszewskiemu. Tak powstał klub UKS Szogun.
Młodzi adepci judo szybko
zaczęli odnosić liczne sukcesy,
regularnie zdobywając medale
mistrzostw niemal każdego

szczebla. UKS Szogun zaangażował się również we współpracę
z miastem. Podczas wspólnie
organizowanych imprez mieszkańcy w każdym wieku mieli
okazję poznać tajniki judo i nauczyć się podstaw samoobrony.
Co ciekawe, w Piasecznie narodziła się dość nietypowa odmiana tej dyscypliny. W 2018 roku
w Szkole Podstawowej nr 1 utworzono sekcję karatejudo. – Postanowiłem połączyć walkę w dystansie z walką w zwarciu.
Karatejudo jest uniwersalną, kompleksową sztuką samoobrony, pozwalającą odnaleźć się w każdej
sytuacji – opisuje Janiszewski. Jego
zdaniem połączenie obu stylów
niesie ze sobą przede wszystkim
urozmaicenie. Poza ogólnorozwojowymi ćwiczeniami zawodnicy
trenują także kopnięcia, uderzenia czy pady. Uczą się również
techniki rzutów czy dźwigni.
UKS Szogun nie jest jedynym klubem judo w Piasecznie.
Chętni mogą także ćwiczyć
w Uczniowskim Klubie Judo Bushido pod czujnym okiem mistrza Polski Krzysztofa Burby

IKIZAMA JUDO CUP V Puchar Polski Juniorów w Piasecznie
i trzykrotnego mistrza Polski
juniorów Mateusza Bolimowskiego. Nie gorzej prezentuje się
dorobek trenerów kolejnego piaseczyńskiego klubu – UKS Judo
Ikizama. Tu zawodników szkoli
medalista mistrzostw Polski i Europy Artur Zieliński. Oprócz judo
wprowadza młodych adeptów
również w tajniki ju-jitsu.
Ikizama może zresztą pochwalić się nie lada dorobkiem
medalowym. To właśnie z tego
klubu wywodzi się m.in. Julian
Przepióra, który na swoim koncie ma złoty medal Warszawskiej Olimpiady Młodzieży czy
Międzynarodowego Turnieju

Judo. Tu trenuje również Igor
Borowski, który niedawno przywiózł srebrny medal Ogólnopolskiego Turnieju Panda CUP
Judo i brązowy krążek Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
Dlaczego warto trenować
judo? Jak podkreślają trenerzy
piaseczyńskich klubów, ta dyscyplina uczy wzajemnego szacunku, lojalności, współpracy,
dyscypliny, fair play i obowiązkowości. Zawodnicy judo muszą
również dbać o kulturę osobistą,
honor, a nawet higienę. Judo ma
też doskonały wpływ na nasze
zdrowie – regularne ćwiczenia
wzmacniają mięśnie całego ciała.
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Nowe oblicze przychodni w Gołkowie
Zakończył się remont przychodni w Gołkowie. Pacjenci będą korzystać z opieki
zdrowotnej w odnowionych, przestronnych gabinetach. Zmienił się również
kierownik przychodni.
Po trzech miesiącach intensywnego remontu przychodnia
przy ul. Skrzetuskiego 17 została
ponownie w pełni otwarta dla
pacjentów. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak, Marta Dorociak-Burza –
dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego w Piasecznie oraz nowy kierownik
przychodni Piotr Kuźdub. Od
połowy marca pacjenci mogą
więc korzystać z nowo wyremontowanych pomieszczeń.
Prace renowacyjne objęły
parter budynku. Nowoczesny
wystrój to pierwsza rzecz, którą
zobaczą mieszkańcy Gołkowa,
jednak najważniejsze są gabinety – przestronne, wyposażone
w nowe węzły sanitarne, pojemne meble i udogodnienia dla
pacjentów. Dwa pomieszczenia
lekarskie zostały przewidziane
dla osób dorosłych, jedno dla

dzieci. Przeszklona rejestracja
oraz funkcjonalna centrala telefoniczna zapewnią sprawną i bezpieczną obsługę mieszkańców.
Przychodnia przy ul. Skrzetuskiego 17 działa w pełnym zakresie usług. Piotr Kuźdub, lekarz
medycy rodzinnej i jednocześnie
kierownik placówki, przyjmuje
zarówno pacjentów dorosłych,
jak i dzieci.
– Graﬁk pracy doktora Kuźduba powstał w oparciu o wcześniejsze potrzeby pacjentów
oraz według deklaracji osób zarejestrowanych w przychodni.
W sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na konsultacje lekarskie graﬁk będzie zmieniany
– informuje Marta Dorociak-Burza. – Nowy kierownik przychodni ma w planach rozbudowę opieki pediatrycznej, m.in.
rozszerzenie wachlarza szczepień.
Drugim lekarzem świadczącym usługi w zakresie podstawo-

Nowy kierownik przychodni otrzymał symboliczny klucz do
wyremontowanej placówki
Foto SZPZLO w Piasecznie
wej opieki zdrowotnej jest Dorota
Piesak. We wtorki i czwartki
czynny jest punkt pobrań. Nieprzerwanie przyjmuje w przychodni również lekarz stomatolog
Elżbieta Kocuń-Pastuszek. Gabinet stomatologiczny mieści się na
pierwszym piętrze budynku.
– Dodatkowe bezpłatne usługi
medyczne (tj. opieka lekarzy specjalistów) są uzależnione od ogłaszanych przez NFZ konkursów.
W czasie pandemii koronawirusa
nie były ogłaszane postępowania
– informuje dyrektor SZPZLO
w Piasecznie.
– Cieszę się, że nasi pacjenci
będą mogli korzystać z odno-

wionych pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku,
co bez wątpienia ułatwi dostęp
do usług medycznych osobom
starszym i z trudnościami w poruszaniu się – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.
Przychodnia nr 2 przy ul.
Skrzetuskiego 17 działa w poniedziałek i piątek w godzinach 7.00–
17.00, we wtorki i środy w godzinach 7.00–14.00 oraz w czwartki
od 7.00 do 16.00. Punkt pobrań
jest czynny we wtorek i czwartek w godzinach 8.00–10.00. Telefoniczna rejestracja odbywa się
pod numerem: 22 756 24 63.

Kiermaszu Wielkanocnym na
rynku w godz. 10.00–15.00.
Na stoisku zaplanowano
różnorakie atrakcje dla mieszkańców. Chętni będą mogli zakręcić kołem fortuny, odpowiedzieć na pytania z zakresu
segregacji odpadów i otrzymać
nagrody niespodzianki. Pojawią
się też megapuzzle, z których po
prawidłowym ułożeniu wszystkich elementów wyłoni się ekoobraz. Puzzle dedykowane są
przede wszystkim najmłodszym
uczestnikom kiermaszu, którzy
dzięki nim będą mogli zainteresować się rozwijaniem ekologicznych postaw.
Na stoisku pojawią się również makiety pojemników na
odpady, które nie tylko ułatwią
propagowanie prawidłowej segregacji, ale też pozwolą zaprezentować, na czym polega idea
less waste. Osoby, które zatrzymają się przy tym stanowisku,
dowiedzą się m.in. tego, jak prawidłowo segregować odpady, co
dzieje się z odpadami, gdy traﬁą
do pojemników na śmieci i jak
wybierać produkty pakowane
w ekologiczny sposób.

– segreguj lokalnie” to także m.in.
spotkania w klubach seniora i placówkach edukacyjnych.
Podczas spotkań w klubach
seniora przedstawiane są domowe
metody wytwarzania bezpiecznych dla środowiska i ekologicznych środków czystości. Seniorzy
mogą wykonać je sami, korzystając
na przykład z sody, kwasku cytrynowego, wody i octu. Uczestnicy
dowiadują się również o wpływie
na zdrowie i środowisko chemicznych środków czyszczących.W ten
sposób poznają w teorii i praktyce,
czym jest idea less waste. I mogą
się przekonać, że wcale nie wiąże
się to z wyrzeczeniami ani nie generuje kosztów, wręcz przeciwnie
– pozwala zaoszczędzić pieniądze
i uniknąć kontaktu ze szkodliwymi
substancjami.
Z kolei w lutym przeprowadzono cykl warsztatów edukacyjnych w szkołach podstawowych.
Zdobywaną w ich trakcie wiedzę
uczniowie mogli wykorzystać
w ekologicznych grach „Twister”
oraz „Ekobohater”. Takie atrakcje
są dla nich tym ważniejsze, że
uczniowie po długim okresie izolacji w domach wrócili do szkół
i wspólne zabawy z rówieśnikami są im bardzo potrzebne.
Podobne warsztaty przeprowadzono też w jedenastu gminnych przedszkolach.

Z troski o środowisko
Gmina Piaseczno na wiele różnych sposobów zachęca do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów i ich prawidłowego
segregowania. Konkurs dla uczniów i Kiermasz Wielkanocny to ciekawe inicjatywy,
które zaplanowano w najbliższym czasie.
Odpady po warzywach i owocach wrzucamy do pojemnika
„BIO kuchenne”, ale co zrobić
z kośćmi z mięsa? Szklana butelka po napoju traﬁa do frakcji
„odpady szklane”, ale gdzie traﬁają porcelana i ceramika? A jak
postępować ze zużytymi bateriami i elektroniką bądź przeterminowanymi lekami? Choć
świadomość o konieczności segregacji rośnie, rodzajów wytwarzanych przez nas odpadów
jest tak dużo, że nauczenie się
wszystkich zasad nie jest łatwe.
Żeby zwiększyć świadomość mieszkańców w tym zakresie, Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno przygotował kampanię informacyjno-edukacyjną
„Myśl globalnie – segreguj lokalnie”. Jej celem jest przybliżenie
mieszkańcom obowiązujących
zasad segregacji odpadów komunalnych oraz kompostowania
bioodpadów. Ratusz chce w ten
sposób pokazać, że to, jak postępują z nimi mieszkańcy Piaseczna, jest naprawdę ważne.
Konkurs dla uczniów…
W pierwszej kolejności
warto jednak postarać się o to,
by odpadów było jak najmniej.

Właśnie na ten aspekt zwraca
uwagę konkurs dla uczniów ze
szkół podstawowych. W jego ramach uczestnicy z klas IV–V
i VI–VIII przygotują krótkie opowiadania (do 3 stron A4) o tym,
w jaki sposób dbają o środowisko i co robią, by produkować
mniej odpadów. Uczniowie zostaną też poproszeni o przesłanie 1–3 zdjęć, które pokażą, jak
słowa przemieniają w czyny.
Prace na konkurs można
przesyłać w dniach 1–30 kwietnia, a wyniki poznamy w maju.
Spośród wszystkich przesłanych
prac komisja wyłoni po trzech
laureatów i przyzna po trzy wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Osoby te otrzymają karty
podarunkowe do sklepów sportowych na łączną kwotę przekraczającą 3,5 tys. zł.
…Kiermasz Wielkanocny…
Ale konkursy to oczywiście
nie jedyny sposób na to, by
zwracać uwagę na znaczenie
segregacji odpadów. Jednym
z ciekawych pomysłów zaplanowanych na najbliższy czas
jest stoisko wystawiennicze
Wydziału Gospodarki Odpadami. Pojawi się ono 10 kwietnia, w Niedzielę Palmową, na

…i jeszcze więcej
To nie wszystkie działania realizowane przez gminę Piaseczno. Kampania „Myśl globalnie
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Więcej patroli policji
na ulicach

Burmistrz Daniel Putkiewicz i Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie mł. insp. Paweł Krauz podpisali porozumienie, dzięki któremu na terenie gminy pojawi się
więcej patroli policyjnych. Celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.
W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno zostało podpisane
porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych, na
podstawie którego przez kilka miesięcy mieszkańców zarówno miasta, jak i sołectw będzie strzegło więcej policyjnych patroli. Dokument podpisali burmistrz Piaseczna
Daniel Putkiewicz i Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie mł. insp. Paweł Krauz.
Władze gminy na ten cel przeznaczyły 50 000 zł. W czasie ponadnormatywnym funkcjonariusze będą pełnili
służbę w najbardziej zagrożonych miejscach.
– Służby ponadnormatywne od lat stanowią duże
wparcie na rzecz wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców. Dodatkowe patrole mundurowych planowane są w dni najbardziej zagrożone przestępczością
i wybrykami chuligańskimi – mówi asp. Magdalena Gąsowska z KPP Piaseczno. Służby ponadnormatywne charakteryzują się tym, że policjanci pełnią je poza planowanym
i ustawowym czasem służby. Pełnione są przez umundurowanych policjantów w formie zarówno patroli zmotoryzowanych, jak i pieszych. Przy planowaniu rozmieszczenia dodatkowych patroli uwzględniane są sugestie
mieszkańców gminy zgłaszane za pośrednictwem Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także zgłaszane w trakcie odbywających się spotkań z policją.

15 lutego 2022 roku gmina Piaseczno podpisała umowę
o powierzenie grantu, dotyczącą realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014–2020.
Gmina w ramach projektu pozyskała doﬁnansowanie na
„Modernizację sieci LAN urzędu w zakresie zmiany architektury urządzeń sieciowych”, czyli na przygotowanie projektu
sieci (m.in. dobór odpowiednich urządzeń sieciowych – przełączniki sieciowe dostępne, wymiana przełączników sieciowych, wprowadzenie przełączników typu Commander/Master/Core), montaż i konﬁgurację urządzeń na podstawie
projektu (wprowadzenie segmentacji, podsieci, VLAN-ów)
oraz dostawę urządzeń aktywnych sieci (ww. przełączniki,
niezbędne akcesoria itp.). Modernizacja pozwoli zwiększyć
bezpieczeństwo sieci oraz poprawić wydajność komunikacji
pomiędzy lokalizacjami urzędu. Gmina w ramach projektu
wykona również diagnozę cyberbezpieczeństwa.
Powyższe zadania przyczynią się do zwiększenia cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa w gminie Piaseczno. Na realizację projektu gmina ma 18 miesięcy od dnia zawarcia
umowy o powierzenie grantu – czyli do 15 sierpnia 2023 roku.
Projekt „Cyfrowa Gmina” jest ﬁnansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata
2014–2020. Oś Priorytetowa V – Rozwój cyfrowy JST oraz
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTEU. Działanie 5.1 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie
cyfrowej odporności na zagrożenia.

I zastępca burmistrza:
Hanna Kułakowska-Michalak
II zastępca burmistrza:
Robert Widz
e-mail urzędowy:
urzad@piaseczno.eu
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Skład:
Marcin Borkowski
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niezamówionych
materiałów.
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Kiermasz Wielkanocny w Piasecznie
Zgodnie z coroczną tradycją
w Niedzielę Palmową odbędzie
się Kiermasz Wielkanocny. Na
piaseczyńskim rynku pojawią
się kramy z pisankami, wielkanocnym rękodziełem, palemkami oraz wyrobami spożywczymi od lokalnych rzemieślników. To przedświąteczne spotkanie służy kultywowaniu
świątecznych tradycji oraz budowaniu wspólnoty i poczucia
tożsamości mieszkańców. Na
kiermasz zapraszamy w niedzielę 10 kwietnia.

Kiermasz Wielkanocny
Niedziela Palmowa
10 kwietnia 2022
godz. 12.00–15.00
Wstęp wolny
Miejsce: Piaseczno, rynek, plac
Piłsudskiego

1 kwietnia, godz. 20.00
JASIEK DRZEWIECKI. SZANTY
Z JAJEM
Józefosław, sala restauracji
Quchnia, ul. Julianowska 67A.
Wstęp wolny
2 kwietnia, godz. 10.00
WSZECHNICA RODZICA
BAJKI Z KLISZY I WARSZTATY
– WIELKANOCNE JAJKO
Piaseczno, Przystanek Kultura, pl. Piłsudskiego 9. Wstęp
wolny, zapisy

Festiwal im. Witolda Maliszewskiego
mitej muzyki Witolda Maliszewskiego, który mieszkał,
tworzył i zmarł w Piasecznie.
W tym roku wyjątkowo wydarzenie odbędzie się wiosną.

Jerzy Cembrzyński – kontrabas
Głosków, kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych,
ul. Millenium 13
Wstęp wolny

Program festiwalu:

5 czerwca, godz. 19.00
Chór Archikatedry Warszawskiej pod dyrekcją Dariusza Zimnickiego
Piaseczno, kościół pw. Matki Bożej Różańcowej, ul. Słowicza 1
Wstęp wolny

24 kwietnia, godz. 19.30
Kwintety fortepianowe: Nowakowski/Schubert
Grzegorz Skrobiński – fortepian
Voytek Proniewicz – skrzypce
Grzegorz Chmielewski – altówka
Jan Roszkowski – wiolonczela
Jerzy Cembrzyński – kontrabas
Zalesie Dolne, kościół pw. Najświętszej Maryi Panny, ul. Modrzewiowa 2
Wstęp wolny
Od ponad dwudziestu lat Centrum Kultury w Piasecznie organizuje cykl koncertów muzyki klasycznej (kameralnej
i chóralnej) w kościołach dekanatu piaseczyńskiego. Koncertom towarzyszą prelekcje z historii. W roku 2019, z inicjatywy
muzyków zespołu Camerata Vistula, festiwal zyskał patrona –

Witolda Maliszewskiego, wybitnego kompozytora, mieszkańca
gminy Piaseczno. Obecnie pełna
nazwa wydarzenia to Festiwal
im. Witolda Maliszewskiego. Festiwal otrzymał nagrodę Perły
Mazowsza w kategorii „Perły
Kultury” za rok 2020. Ideą naczelną festiwalu jest wykonanie
odkrytej po wielu latach znako-

8 maja, godz. 19.00
Kwintety smyczkowe: Maliszewski/Dworzak
Camerata Vistula w składzie:
Andrzej Gębski – skrzypce
Gwidon Ciężarek – skrzypce
Grzegorz Chmielewski – altówka
Elżbieta Piwkowska-Wróbel –
wiolonczela
Andrzej Wróbel – wiolonczela

19 czerwca, godz. 17.00
Moniuszko
Warsaw String Ensemble
Magdalena Schabowska – sopran
Katarzyna Kraszewska – fortepian
z osobistym rodzinnym wspomnieniem o kompozytorze podzieli się Elżbieta Stanisława Alicja Janowska-Moniuszko
Konstancin-Jeziorna, Hugonówka,
ul. Mostowa 15
Wstęp wolny
Prowadzenie koncertów – Malina Sarnowska
ZAPRASZAMY!

„Poznajmy się – piaseczyńskie spotkania z Ukrainą”
Trwająca wojna i exodus obywateli Ukrainy szukających schronienia przed atakami
z lądu i powietrza pokazują, jak ważne są empatia, otwartość na drugiego człowieka
i gotowość do pomocy.

Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław to organizacja podejmująca działania społeczno-kulturalne na terenie Józefosławia
i Julianowa, a także w samym
Piasecznie. W ubiegłym roku
członkowie Stowarzyszenia doszli do wniosku, że integralną
częścią społeczności lokalnej
w naszej gminie stali się mieszkający tu i wciąż osiedlający się
obywatele Ukrainy – coraz więcej dzieci o korzeniach ukraińskich uczęszcza do piaseczyńskich szkół, a osób dorosłych
pracuje na terenie gminy.

KALENDARIUM – KWIECIEŃ
Pełna lista wydarzeń na stronie www.kulturalni.pl

Stowarzyszenie Pomysł na
Józefosław, w partnerstwie z Biblioteką Publiczną w Piasecznie,
już w ubiegłym roku złożyło
projekt w ogłoszonym przez
Fundację Batorego konkursie
pt. „Poznajmy się – piaseczyńskie spotkania z Ukrainą”. Założeniem projektu było zwrócenie
uwagi na zagadnienia związane
z polityką antydyskryminacyjną i prawami człowieka
oraz przybliżenie mieszkających w gminie (i nie tylko) migrantów i migrantek z Ukrainy,
których wkład w rozwój lokalnej społeczności znacząco ją
wzbogaca. Projekt podzielono
na część kulturalną i społeczną.
W obszarze kultury zaplanowano wystawę, koncerty, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne, wspólne świętowanie
tradycyjnej Nocy Kupały i serię

podcastów, a w wymiarze społecznym debatę pt. „Ukraińcy
w Polsce – stereotypy i rzeczywistość”.
Harmonogram wydarzeń:
26 kwietnia, godz. 16.00 – inauguracja projektu, sala widowiskowa CEM;
18 maja, godz. 16.00 – debata publiczna „Ukraińcy w Polsce – stereotypy i rzeczywistość”, sala
widowiskowa CEM;
10 czerwca, godz.11.00 – spotkanie literackie dla dzieci z Olesyą
Mamchych, Biblioteka Publiczna
CEM;
11 czerwca, godz.16.00 – spotkanie literackie dla dorosłych z Żanną
Słoniowską, Biblioteka Publiczna
CEM;
25 czerwca, godz. 16.00–21.30 –
Noc Kupały – wspólne korzenie,
impreza na skwerze Kisiela;

26 sierpnia, godz. 21.00 – pokaz
ﬁlmu „Pracuję na cmentarzu”,
piaseczyńskie kino plenerowe;
27 sierpnia, godz. 16.00 – wernisaż wystawy Natalii Dushko,
sala widowiskowa CEM;
10 września, godz. 16.00 – wernisaż wystawy Vasyla Netski,
sala widowiskowa CEM;
17 września, godz. 12.00 – kuchnia ukraińska – warsztaty kulinarne i degustacja potraw, sala
widowiskowa CEM;
24 września, godz. 17.00 – studyjny pokaz ﬁlmu „Rywal”, sala
kinowa CEM.
Całość projektu jest realizowana w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz
Krajowy finansowanego przez
Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy
EOG.

2 kwietnia, godz. 17.30
DEBIUTY, PREMIERY I STARE
SZLAGIERY... CK DRUMS Senior, CK DRUMS Junior, debiutanci
Piaseczno, Dom Kultury, ul.
Kościuszki 49. Wstęp wolny,
wejściówki
3 kwietnia, godz. 10.00
ULICAMI PIASECZNA. MIEJSKI
SPACER HISTORYCZNY
Przemysłowe Piaseczno
Zbiórka: ul. Puławska 29 (parking przed Netto)
Koniec: Józefosław, ul. Kameralna. Wstęp wolny
3 kwietnia, godz. 15.00
TEATR NIETYPOWI
„MAŁY KSIĄŻĘ”
Piaseczno, Dom Kultury, ul.
Kościuszki 49. Wstęp za zaproszeniami
9 kwietnia, godz. 10.00
STROIK WIELKANOCNY
WARSZTATY RODZINNE
Piaseczno, Strefa Kultury,
ul. Jana Pawła II 55. Wstęp 20 zł
9 kwietnia, godz. 10.00
WARSZTATY DECOUPAGE
WIELKANOCNY
Piaseczno, Dworzec Kultura,
ul. Dworcowa 9. Wstęp 20 zł
9 kwietnia, godz. 10.00
WIANKI WIELKANOCNE
WARSZTATY FLORYSTYCZNE
Wola Gołkowska, Klub Kultury, ul. Jemioły 11. Wstęp 30 zł
9 kwietnia, godz. 10.00
OPOWIEDZ MI BAJKĘ
SZTUKA OPOWIADANIA DZIECIOM - warsztaty
Piaseczno, Dom Kultury, Pracownia ZA ROGIEM, ul. Kościuszki 49. Wstęp 60 zł
9 kwietnia, godz. 10.30
WIELKANOCNE WIANKI
WARSZTATY FLORYSTYCZNE
Przystanek Kultura, pl. Piłsudskiego 9. Wstęp 50 zł
9 kwietnia, godz. 19.00
SCENA JÓZEFOSŁAW. OLGA
BOŃCZYK „PIOSENKA DOBRA
NA WSZYSTKO”
Józefosław, Klub Kultury, ul.
Julianowska 67A. Wstęp 50 zł
10 kwietnia, godz. 10.00
KIERMASZ WIELKANOCNY
Piaseczno, pl. Piłsudskiego 9.
Wstęp wolny
10 kwietnia, godz. 11.30
BAJKOWA NIEDZIELA

„ELEKTRYCZNOŚĆ” – przedstawienie dla dzieci
Józefosław, Klub Kultury, ul.
Julianowska 67A. Wstęp 15 zł
20 kwietnia, godz. 19.30
PEGAZ NA BIEGUNACH
Piaseczno, Dom Kultury, ul.
Kościuszki 49. Wstęp wolny
21 kwietnia, godz. 18.30
ZORIENTOWANI
NA DZIEDZICTWO
Piaseczno, Dom Kultury, ul.
Kościuszki 49. Wstęp wolny
22 kwietnia, godz. 19.00
BAJKOWA WIECZORYNKA
„BAŚŃ DLA MAŁYCH ŁAKOMCZUSZKÓW, TAJEMNICA MAŁYCH BRZUSZKÓW”
Józefosław, Klub Kultury, ul.
Julianowska 67A. Wstęp 15 zł
23 kwietnia, godz. 10.00
WSZECHNICA RODZICA
SENSOPLASTYKA „W KRAINIE
TĘCZY”
Przystanek Kultura, pl. Piłsudskiego 9. Wstęp 40 zł
23 kwietnia, godz. 10.00
SPOTKANIA ZE SZTUKĄ DLA
DZIECI. ARTYŚCI MALUJĄCY
FOLKLOR
Wiejskie pejzaże na obrazach
Leona Wyczółkowskiego
Piaseczno, Dom Kultury, ul.
Kościuszki 49. Wstęp 10 zł,
zapisy
23 kwietnia, godz. 11.00
TAJEMNICE LASU
Rodzinny dźwiękowo-sensoryczny spacer leśny z okazji Dnia Ziemi
Piaseczno (Lasy Chojnowskie), spotkanie rozpocznie
się na parkingu Zimne Doły
23 kwietnia, godz. 19.00
PABOROWSKI - koncert
Piaseczno, Dom Kultury, ul.
Kościuszki 49. Wstęp 10 zł
24 kwietnia, godz. 8.30
PTASI SPACER BRZEGIEM JEZIORKI
Miejsce zbiórki: ul. Świętojańska/al. Kalin
Dworzec Kultura, ul. Dworcowa 9. Wstęp wolny
24 kwietnia, godz. 14.00, 16.00
BAJKOWA NIEDZIELA
TEATR POD ORZEŁKIEM –
„OPOWIEŚCI STAREGO KREDENSU”
Piaseczno, Dom Kultury, ul.
Kościuszki 49. Wstęp 15 zł
24 kwietnia, godz. 19.30
FESTIWAL IM. WITOLDA MALISZEWSKIEGO
Zalesie Dolne, kościół pw.
NMP, ul. Modrzewiowa 2.
Wstęp wolny
26 kwietnia, godz. 20.00
PIANO. FORTE - audycja muzyczna uczniów Artura Liwińskiego
Przystanek Kultura, Kawiarnia Fryderyk, pl. Piłsudskiego
9. Wstęp wolny
ZAPRASZAMY!

