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Urząd nieczynny (17.06.)

DZIEŃ DZIECKA

odbędzie się 25 maja 2022
roku o godzinie 9.30. Sesja
dostępna online,
porządek obrad na stronie
www.piaseczno.eu.

Informujemy, że 17 czerwca br.
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
będzie nieczynny. Straż miejska
będzie dyżurować w godz. 6.00-22.00 w budynku urzędu przy
ulicy Kościuszki 5 w Piasecznie.

29 maja centrum Piaseczna zmieni
się w miasto dzieci. Przed nami
dzień atrakcji kulturalnych, gier,
zabaw i animacji dla najmłodszych
i nieco starszych. Na wszystkie
atrakcje wstęp bezpłatny. *str. 8

Dyrektor Muzeum Piaseczna

Zielony rynek i skwer
Koncepcja zazielenienia rynku jest już prawie gotowa. Nowe drzewa na placu Piłsudskiego powinny pojawić się jesienią. Gmina przygotowuje też projekt modernizacji placu na rogu ulic
Puławskiej i Jana Pawła II.

Został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Piaseczna,
które objęła pani Violetta Katarzyna Jarząbkowska. Zapytaliśmy dyrektor tworzącej się jednostki o plany i wyzwania
związane z tworzeniem muzeum. str. 2

Uchwała krajobrazowa

Trwa wdrażanie uchwały krajobrazowej
na terenie gminy Piaseczno. W pierwszej
kolejności podjęliśmy działania w Józefosławiu. Rozpoczynamy też działania przygotowawcze w Zalesiu Górnym.
str. 3

Konsultujemy okolice dworca

Rozpoczynamy drugi etap konsultacji
w sprawie zagospodarowania okolic
dworca PKP w Piasecznie.
str. 4

Wóz strażacki dla Ukrainy

Radni jednogłośnie poparli inicjatywę
strażaków z OSP Złotokłos i zgodzili się na
przekazanie samochodu pożarniczego
strażakom z gminy Ivane-Puste z obwodu
tarnopolskiego w Ukrainie.
str. 7

Życzenia dla Ósmoklasistów

Drodzy Uczniowie! Przed Wami bardzo
ważny moment – egzamin ósmoklasisty.
Trzymamy za Was kciuki i życzymy jak najlepszych wyników. Podczas egzaminu niech
towarzyszy Wam wiara we własne umiejętności. Powodzenia i spełnienia marzeń związanych z wyborem szkoły średniej.

Piaseczyński rynek zyskał nowe oblicze w 2010 roku. Został zagospodarowany zgodnie z wytycznymi konserwatora oraz w standardzie, który
wówczas był dominujący nie tylko
Polsce, ale też w innych krajach Europy. Dziś, kiedy bezpośrednio doświadczamy zmian klimatycznych,
projektuje się przestrzenie miejskie
tak, by minimalizować ich skutki.
Gmina Piaseczno projektując nowe
drogi czy przestrzenie publiczne,
zwraca szczególną uwagę na aspekty
ekologiczne. Sadzimy coraz więcej
drzew, które mają zapewniać cień
i poprawiać jakość powietrza. Zarówno drzewa, jak i niska zieleń
wzdłuż dróg mają dodatkowo zapewniać retencję części wód opadowych.
Więcej drzew na rynku
W odpowiedzi na wyzwania klimatyczne i oczekiwania mieszkańców,
od ubiegłego roku pracujemy nad projektem nowych nasadzeń na rynku.
– Drzewa posadzone pod koniec
2019 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego przyjęły się, dlatego
wiemy, że są szanse na skuteczne posadzenie kolejnych – mówi burmistrz
Daniel Putkiewicz. – Zadanie to jest
wprawdzie trudne ze względu na infrastrukturę podziemną biegnącą
pod płytą rynku, ale pracujemy nad
tym, by kolejne drzewa w niedalekiej
przyszłości dawały cień na głównym
placu miasta – dodaje burmistrz.

Opracowana przez architektów
koncepcja nowych nasadzeń na
placu Piłsudskiego jest już gotowa.
Trwają ostatnie uzgodnienia techniczne, konieczne jest też uzyskanie
ostatecznej akceptacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
– Po uzyskaniu niezbędnych
zgód ogłosimy przetarg w formule
„zaprojektuj i buduj” na posadzenie
kolejnych drzew na rynku – mówi
wiceburmistrz Piaseczna Robert
Widz. – Mamy nadzieję, że pierwsze
z nich pojawią się już w listopadzie
bieżącego roku.
Będą to gatunki liściaste, odpowiednio dobrane do warunków
zasadzenia i dalszego funkcjonowania na wybetonowanym w dużej mierze placu Piłsudskiego.

Zupełnie nowy skwer
Gmina Piaseczno przygotowuje
również projekt modernizacji tzw.
placu przy krzyżu. Betonowy plac
na rogu ulic Jana Pawła II i Puławskiej
zmieni się wraz z modernizacją budynku dawnej remizy OSP. Obecnie
trwają ostatnie uzgodnienia projektowe dotyczące zagospodarowania
otoczenia budynku. Po zakończeniu
prac budowlanych na tyłach Galerii
Remiza powstanie przejście do ratusza. W pasie między modernizowanym budynkiem a plebanią planowane są nowe nasadzenia, zarówno
drzew, jak i roślinności niskiej.
– Drzewa chcemy posadzić również na samym placu obok krzyża,
tak by w gorące dni można było
usiąść w ich cieniu – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. W bu-

dynku Starej Remizy ma funkcjonować Instytutu Sztuki im. Józefa
Wilkonia, w którym prezentowane
będą dzieła wybitnego artysty.
– Bez wątpienia galeria przyciągnie
do miasta gości spoza naszej gminy
i zarówno budynek, jak i jego otoczenie staną się swoistą wizytówką
Piaseczna. Dlatego zależy nam na
tym, aby również otoczenie budynku było atrakcyjne i przyjazne,
zwłaszcza, że obok powstaje również Muzeum Piaseczna – podkreśla
burmistrz. – Chcemy nadać nowe,
bardziej zielone oblicze całemu centrum miasta
Po zatwierdzeniu ostatecznego
projektu zagospodarowania placu
w sąsiedztwie Starej Remizy zostanie ogłoszony przetarg na realizację
zadania.

Kumulacja inwestycji drogowych
Obecnie na terenie gminy Piaseczno realizowanych jest kilkanaście inwestycji drogowych.
Wiąże się to z licznymi utrudnieniami w ruchu, ale docelowo mieszkańcy zyskają bezpieczne
i komfortowe drogi.
Gmina Piaseczno realizuje wiele inwestycji drogowych, w tym również
te, na które mieszkańcy czekali od lat,
a skomplikowane i kosztowne, jak na
przykład przebudowa ul. Geodetów.
Współpracujemy też z innymi samorządami, by wspólnie realizować
ważne dla naszych mieszkańców inwestycje. Tak dzieje się w przypadku
przebudowy ul. Pod Bateriami, którą
będzie realizował niebawem powiat
piaseczyński, czy budowy chodnika
przy drodze wojewódzkiej 722 w Bogatkach.
Oczywiście inwestycje drogowe
zawsze wiążą się z utrudnieniami
komunikacyjnymi, na które narzekają zwłaszcza kierowcy oraz właści-

ciele nieruchomości położonych
przy przebudowywanych drogach.
Utrudnienia w ruchu są nieuniknione przy realizacji zadań drogowych, trzeba jednak pamiętać, że celem tych działań nie jest utrudnianie
życia mieszkańcom, lecz poprawa
bezpieczeństwa i warunków jazdy.
– Zdajemy sobie sprawę, że natężenie inwestycji drogowych na
terenie Piaseczna jest duże, ale zarówno my, jak i powiat czy samorząd Mazowsza realizujemy zadania wtedy, kiedy mamy na to pieniądze, gotową dokumentację i rozstrzygnięte przetargi – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.
cały artykuł na stronie 5

Trwa przebudowa kolejnego fragmentu ul. Puławskiej i Kościuszki
Foto Robert Widz/URZĄD MIASTA
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Muzeum Piaseczna ma już dyrektora
Pod koniec lutego 2022 roku został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko dyrektora
Muzeum Piaseczna. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno powierzył tę funkcję pani
Violetcie Katarzynie Jarząbkowskiej. Zapytaliśmy dyrektor tworzącej się jednostki
o plany i wyzwania związane z tworzeniem muzeum.
Jak traﬁła Pani do Piaseczna
i została dyrektorem muzeum,
które w tej chwili jest praktycznie bytem jedynie formalnym?

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
Jubileusz 50- i 60-lecia pożycia małżeńskiego świętowały
kolejne małżeńskie pary z gminy Piaseczno. Uroczystość
uhonorowania Jubilatów odbyła się w Domu Kultury
w Piasecznie 6 maja 2022 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz
wraz z wiceburmistrz Hanną Kułakowską-Michalak oraz
przewodniczącym Rady Miejskiej Piotrem Obłozą i jego zastępczynią Magdaleną Woźniak wręczyli Jubilatom Medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dyplomy, kwiaty oraz kosze
upominkowe.
Burmistrzowie gratulowali piaseczyńskim małżeństwom wytrwałości w budowaniu i utrzymaniu związku
przez 50 i 60 lat.
– Dziś ludzie dużo łatwiej się poddają, nie są nastawieni
na to, by wspólnie pracować nad pokonaniem kryzysów
w związku – mówiła wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. – Jesteście Państwo dla nas wzorem tego, jak należy
budować relacje, szukać kompromisów i dążyć do osiągnięcia wspólnego celu – podkreślił burmistrz Daniel Putkiewicz.
Uroczystość prowadził Paweł Górski z Centrum Kultury. Wydarzenie uświetnił koncert wokalny w wykonaniu
Katarzyny Reguły, której na fortepianie akompaniowała
Urszula Galbarczyk. 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: Włodzimierz i Jadwiga Wójcikowie, Jan i Stanisława Wójtowiczowie, Bronisław i Krystyna Kubalańcowie, Wiesław i Lidia Borkowscy,
Andrzej i Urszula Czubakowie, Marian i Elżbieta Krasuscy,
Tomasz i Leokadia Żebrowscy, Stanisław i Danuta Bassowie,
Grzegorz i Bernarda Januszewscy, Stefan i Lucyna Śpiewakowie, Ireneusz i Wanda Sieradzanowie, Jerzy i Jadwiga
Nowakowscy, Michał i Regina Figlowie, Grzegorz i Elżbieta
Leszkowie, Jerzy i Krystyna Szczęśniakowie, Jerzy i Halina
Wysoccy, Henryk i Teresa Pawelcowie, Wiesław i Krystyna
Adamczykowie, Antoni i Teresa Wojeńscy oraz Zbigniew
i Krystyna Lenardowie.
Za 60 wspólnie spędzonych lat uhonorowani zostali
Donat i Maria Rzążewscy, Tadeusz i Danuta Marianna
Sadkowscy oraz Władysław i Jadwiga Regina Patelowie.

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA

Przeglądając w Internecie informacje z branży kulturalnej, znalazłam ogłoszenie o konkursie na
stanowisko dyrektora Muzeum
Piaseczna. Zainteresował mnie
fakt istnienia muzeum w Piasecznie, o czym wcześniej nie
wiedziałam. Korzystając z materiałów udostępnionych do konkursu, w tym „Koncepcji rozwoju i promocji oferty Muzeum
Piaseczna wraz z oddziałami”,
oraz z innych źródeł historycznych, odkryłam zupełnie inne
oblicze Piaseczna – miasta o niebywale ciekawej historii, która
mnie zauroczyła. Moje dotychczasowe doświadczenia w pracy
muzealnej: organizacja wystaw,
koordynowanie prac remontowych Muzeum Południowego
Podlasia w Białej Podlaskiej, odpowiadały potrzebom organizującego się muzeum w Piasecznie,
więc zgłosiłam się do konkursu.
W tym czasie pracowałam
w Domu Urodzenia Fryderyka
Chopina w Żelazowej Woli.
Co wydaje się Pani obecnie największym wyzwaniem przy
tworzeniu Muzeum Piaseczna?
Organizacja muzeum od podstaw jest wyzwaniem samym
w sobie. Na organizację składa się
szereg dokumentów regulujących funkcjonowanie placówki,
które należy opracować jak najszybciej, aby prowadzić pełnoprawną działalność i realizować
zadania wynikające z podstawowej działalności instytucji, jaką
jest gromadzenie i ochrona zbiorów. Opracowanie scenariusza
i aranżacji wystaw stałych, które
będą prezentowane w remontowanych aktualnie budynkach
Starej Plebanii czy „Poniatówki”,
to bardzo duże wyzwanie pod
względem merytorycznym ze
względu na nieliczne artefakty
w zbiorach muzeum. Zasoby
muzealne składają się głównie
z fotograﬁi i dokumentów, z których tylko nieliczne wpisują się
w planowaną ekspozycję.
Rozumiem, że widziała już Pani
zasoby muzealne dawnego
Muzeum Regionalnego. Czy
będzie Pani pozyskiwać jeszcze
jakieś artefakty? Jeśli tak, to
gdzie i jak się ich poszukuje?
W zasobach Muzeum Regionalnego jest około 4 000 obiektów,
które zostały przekazane w 2004
roku przez pana Jerzego Duszę.
Ten dar przyczynił się do utworzenia Muzeum Regionalnego.
Większość zbioru stanowią fotograﬁe z okresu międzywojennego i z czasów późniejszych,
aż po XXI wiek. To są fotografie Piaseczna, obrazują codzienność, wydarzenia i zmiany zachodzące w krajobrazie miasta
na przestrzeni lat. Podstawową

działalnością muzeum jest gromadzenie zbiorów i muzea nieustannie pozyskują do swoich
kolekcji zabytki zgodnie z proﬁlem placówki. Muzeum Piaseczna jest zainteresowane poszerzaniem zasobów muzealnych o pamiątki związane z miastem i regionem. Brakuje artefaktów, którymi można by zilustrować historię Piaseczna. Najpopularniejszą formą pozyskiwania zabytków, pamiątek są darowizny. Darczyńcami są osoby
prywatne bądź instytucje. Wiem,
że Muzeum Regionalne dzięki
hojności piasecznian poszerzyło
swoje zbiory. Apel o przekazywanie zabytków jest wciąż aktualny,
szczególnie teraz, kiedy organizowane są wystawy.
Czy fakt, że właściwie zaczyna
Pani tworzenie placówki od
podstaw, łącznie z decyzjami
o tym, gdzie powinny znaleźć się
gniazdka i ścianki działowe, jest
ułatwieniem, czy też większym wyzwaniem niż np. modernizacja istniejącej placówki?
Bez wątpienia wymaga to szeregu dodatkowych decyzji, dobrej wyobraźni i pewności co do
planów przyszłej ekspozycji.
Musimy pamiętać, że muzeum
jest obiektem specyﬁcznym, nie
mamy tu do czynienia z typową
przestrzenią biurową. Dlatego
dbałość o niektóre szczegóły
i detale jest ważna na etapie planowania, aby uniknąć niespodzianek i problemów technicznych na etapie wyposażania
wystawy. To, że już dziś mogę
zdecydować, gdzie powinno się
znaleźć okablowanie czy gniazdka
niezbędne do obsługi multimediów czy oświetlenia ekspozycji,
z jednej strony daje większe
szanse na uniknięcie problemów
z dostosowywaniem ekspozycji
do warunków technicznych, choć
niewątpliwie jest też wyzwaniem
„logistycznym”.

Violetta Jarząbkowska - dyrektor Muzeum Piaseczna
Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
miejsca historycznego, wydarzenia, jakiejś postaci, kolekcji
itp. I wokół danego tematu rozwija się działalność muzeów.
Tak też jest z historycznymi
budynkami w Piasecznie, które
powiązane są z ważnymi osobami i ich działalnością, co będzie miało przełożenie na działania muzealne.
Teraz, kiedy wciąż trwa przebudowa Starej Plebanii, na
czym polega Pani praca?
Zajmuję się szeregiem spraw organizacyjnych, które pozwolą
instytucji na pełnoprawną działalność oraz sprawami ekspozycji stałych, które wymagają merytorycznego przygotowania.
Jaki jest Pani pomysł na Muzeum Piaseczna? Jak chce Pani
przyciągnąć odwiedzających?
Muzeum Piaseczna będzie pełniło ważną rolę edukacyjną
w upowszechnianiu lokalnej historii poprzez wystawy stałe
poświęcone historii miasta oraz
wyróżniającym się postaciom
Franciszka Ryxa, Cecylii Plater-Zyberkówny, Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”. Oprócz wystaw
stałych będą organizowane wystawy czasowe, historyczne i artystyczne. Z czasem muzeum

Rewitalizowany budynek Muzeum Piaseczna
Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
Muzeum ma w przyszłości działać w trzech budynkach. Jego
główną siedzibą będzie Stara
Plebania, a ﬁliami „Poniatówka”
i Dom „Zośki”. W jakim stopniu
historia tych budynków ma
wpływ na przyszłą ekspozycję
i ich zagospodarowanie?
Historia wymienionych obiektów ma zasadniczy wpływ na
profil Muzeum Piaseczna. Muzea organizują się na bazie

włączy się w ogólnopolską imprezę Noc Muzeów, a także wypracuje własne imprezy cykliczne. Zakładam, że głównymi
odbiorcami oferty muzeum
będą mieszkańcy miasta i regionu oraz dzieci i młodzież
szkolna. Bliskie sąsiedztwo Warszawy, mającej wspaniałe muzea z nowoczesnymi ekspozycjami, sprawia, że poprzeczka
ustawiona jest wysoko. Muzeum Piaseczna nie stworzy

konkurencji, bo skala jest znacznie mniejsza, ale wystawy,
które powstaną, będą oceniane
przez pryzmat tego, co oferują
muzea warszawskie. Dlatego
też prawdziwym wyzwaniem
jest stworzenie dobrych merytorycznie, ale i atrakcyjnych wizualnie wystaw. Promocję muzeum już robię, poprzez tzw.
marketing szeptany, wśród znajomych. Wielu piasecznian nie
wie o istnieniu muzeum i nie
zna historii miasta. Zatem pole
do działania jest ogromne.
Jak się Pani podobają budynki,
w których ma funkcjonować
muzeum?
Budynki Starej Plebanii, „Poniatówki” i Domu „Zośki” to cenne
obiekty lokalnego dziedzictwa
kulturowego, mają ciekawą
formę architektoniczną. Każdy
jest inny i ma charakter. Wspaniale, że przetrwały do naszych
czasów i doczekały się rewitalizacji. Ich przeznaczenie na cele
muzealne to najlepsza opcja na
zachowanie i upowszechnianie
dóbr kultury.
Historia Piaseczna – ciekawa?
Łatwa do opowiedzenia? Jakaś postać albo wydarzenie
wydaje się Pani wyjątkowo
interesujące?
Historia Piaseczna jest bardzo
ciekawa, barwna i z pewnością
jest w niej jeszcze wiele do odkrycia. Postaci, wokół których
będą organizowane wystawy:
Franciszek Ryx, Cecylia PlaterZyberk, Tadeusz Zawadzki, są
bardzo inspirujące, ich dokonania mają duże znaczenie w dorobku lokalnym i ogólnopolskim. Na plan pierwszy wysuwa
się postać Tadeusza Zawadzkiego
„Zośki”, bohaterskiego harcmistrza, podporucznika Armii Krajowej, którego działalność konspiracyjna w czasie II wojny
światowej stała się osnową
książki „Kamienie na szaniec”.
Drewniany dom letniskowy rodziny Zawadzkich w Zalesiu Dolnym po rewitalizacji będzie pięknym miejscem poświęconym
pamięci „Zośki”.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia przy tworzeniu nowej instytucji kultury w naszym mieście.
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Uchwała krajobrazowa wchodzi w życie!
Rozpoczęliśmy wdrażanie uchwały krajobrazowej na terenie gminy Piaseczno.
W pierwszej kolejności podjęliśmy działania w Józefosławiu. Rozpoczynamy też
działania przygotowawcze w Zalesiu Górnym.
Z dużą intensywnością ruszyły
prace związane z wdrażaniem
zapisów tzw. uchwały krajobrazowej. Przedsiębiorcy i właściciele
nieruchomości w Józefosławiu,
u których zinwentaryzowane zostały nieprawidłowo stosowane
nośniki reklamowe, znaleźli już
w swoich skrzynkach pismo oraz
broszurę informacyjną. Na niedozwolonych banerach pojawiła
się też charakterystyczna naklejka „Sprzątamy Reklamy”. Celem pierwszego etapu kampanii
jest usunięcie banerów z ogrodzeń posesji, bo to banery szpecą
okolicę najbardziej. Na ich usunięcie właściciele posesji mają 30
dni. Broszura informacyjna została przygotowana w taki sposób, aby podpowiedzieć, czym
taki baner można zastąpić – i jak
reklamować swoją działalność,
jednocześnie chroniąc krajobraz.
W przypadku niedostosowania
się do wymogów w odpowiednim czasie zostanie uruchomiona
procedura administracyjna oraz
będą stosowane kary ustawowe.
Rozmowy i dialog
Jesteśmy bardzo miło zaskoczeni pozytywnym odbiorem kampanii ze strony przedsiębiorców. Podczas roznoszenia
korespondencji udało nam się
odwiedzić ponad połowę osób
reprezentujących 120 nieruchomości, a także porozmawiać
z nimi. Spotkaliśmy się z dużym
zrozumieniem wobec celu stosowania uchwały krajobrazowej i konieczności ograniczania
reklam. Część osób usunęła banery już następnego dnia. Pojawiło się również dużo pytań, na
które staraliśmy się odpowiadać
na bieżąco, doradzaliśmy też,
czym zastąpić baner i jak za-

Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
planować dobrą reklamę. Stawiamy na dialog, bo mamy
poczucie, że tylko razem z mieszkańcami możemy wpływać na
przestrzeń w gminie i wypracowywać najlepsze rozwiązania.
Jakie są najczęstsze pytania przedsiębiorców
i właścicieli nieruchomości?
Przede wszystkim zaskoczenie budzi fakt, że nie można
wykorzystywać swojego własnego płotu do dowolnego wieszania reklam. Dość często słyszeliśmy argument: „Przecież
płot jest moją własnością”. To
prawda. Jednak aby reklama
spełniała swoją funkcję, kluczowy nie jest płot, a przestrzeń
publiczna i ludzie, którzy zobaczą reklamę. To właśnie korzystanie z przestrzeni publicznej
podlega regulacjom zapisanym
w uchwale krajobrazowej, która
obowiązuje w gminie Piaseczno
od 2019 r.

Wiele pytań dotyczy również tego, czym zastąpić baner
i jak zapewnić odpowiednią
widoczność swojego biznesu.
Każda nieruchomość ma inną
specyﬁkę, a najlepsza lokalizacja
szyldu lub reklamy jest indywidualna. Warto jednak zwrócić
uwagę na to, że pozornie wielki
baner powieszony na płocie
przy drodze praktycznie nie jest
oglądany przez kierowców.
Mało kto bowiem, kierując samochodem, rozgląda się na boki
na tyle uważnie, aby czytać reklamy. Czytelny i estetyczny
szyld ustawiony pod odpowiednim kątem do drogi może być
dużo skuteczniejszy niż cztery
razy większy baner na płocie.
Na pytania cały czas chętnie
odpowiada Wydział Architektury i Urbanistyki pod numerem telefonu: 22 701 75 51. Zachęcamy również do składania
zapytań poprzez formularz
zgłoszeniowy na stronie internetowej: www.krajobraz.pia-

seczno.eu. Znajdą tam Państwo
również broszurę wyjaśniającą
zasady umieszczania reklam
i szyldów.
Jakie będą dalsze kroki?
Już w najbliższych tygodniach podobną akcją zostaną
objęci mieszkańcy Zalesia Górnego. Razem ze stroną społeczną
przygotowujemy plan dostosowania nośników reklamowych
dla tego pięknego leśnego obszaru gminy. Równolegle prowadzimy rozmowy z przedsiębiorcami w rejonach o charakterze
przemysłowym. Co ciekawe, coraz więcej przedsiębiorców samodzielnie wychodzi z inicjatywą większej uniﬁkacji wizualnej reklam, zdając sobie
sprawę, że poprawia to ich widoczność i oddziaływanie.
Mamy nadzieję, że nasze
działania już za kilka miesięcy
będą widoczne w każdym obszarze gminy. O dalszych krokach będziemy informować.
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Ankieta dotycząca
źródeł ciepła
Przypominamy o konieczności wypełnienia ankiety dotyczącej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
1 lipca 2021 roku ruszył proces składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła, jakie są wykorzystywane w budynkach. Oznacza to, że każdy właściciel/zarządca budynku jest
zobowiązany do wypełnienia deklaracji w ramach projektu:
„Zintegrowany system ograniczenia niskiej emisji” (ZONE),
którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza.
Stosowanie opału złej jakości, używanie niesprawnych i przestarzałych kotłów powoduje emitowanie do powietrza szkodliwych dla zdrowia substancji. Program realizowany jest
przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wykonywany
przez gminę i jest niezależny od inwentaryzacji źródeł ciepła
prowadzonych przez gminę Piaseczno oraz Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
Otrzymane dane trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. CEEB to istotne narzędzie wspierające
wymianę starych kotłów grzewczych, a tym samym dbanie
o czyste powietrze.
Deklarację można wypełnić:
– samemu bez wychodzenia z domu, w postaci deklaracji
on-line – wystarczy mieć proﬁl zaufany lub e-dowód;
– samemu i wysłać pocztą;
– osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
ul. Kościuszki 5 lub Świętojańska 5a.
Najważniejsze informacje:
– deklarację musi wypełnić każdy właściciel lub zarządca, nawet jeśli wcześniej wypełnił ankietę dla gminy Piaseczno czy
wziął udział w Narodowym Spisie Powszechnym,
– deklarację wypełniamy dla nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych,
– na złożenie deklaracji właściciele/zarządcy istniejących
budynków mają 12 miesięcy, czyli do dnia 1 lipca 2022 r.;
dla budynków nowo powstałych w terminie 14 dni od dnia
uruchomienia instalacji grzewczej,
– w deklarację wpisujemy wszystkie źródła ciepła, jakie znajdują się w budynku.
Niezłożenie deklaracji w terminie naraża właściciela/zarządcę budynku na sankcje karne wprowadzone w art. 27h
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności
budynków. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która
jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.
Dotyczy to również konieczności złożenia nowej deklaracji po
zmianie źródła ciepła.
Szczegółowe informacje na stronie: www.gunb.gov.pl.
Link do złożenia deklaracji znajduje się na stronie: ceeb.gov.pl.

Targowisko w soboty

Wymiana „kopciuchów”
W ciągu ostatnich kilku lat kwestia jakości powietrza stała się zagadnieniem
o znaczeniu ogólnopolskim. Dane pokazują, że problem ten dotyczy zarówno
największych polskich miast, jak i mniejszych miejscowości.

Kierując się troską o zdrowie
mieszkańców Mazowsza i środowisko, Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 24 października 2017 r. przyjął uchwałę nr
162/17, tzw. uchwałę antysmogową, wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy
w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw. Uchwała obowiązuje od 11 listopada 2017 r. Do przestrzegania

jej przepisów zobowiązani są
wszyscy mieszkańcy Mazowsza.
Od czasu wprowadzenia
przedmiotowej uchwały na Mazowszu można montować tylko
takie nowe kotły, piece i kominki
na paliwa stałe, które zapewniają
minimalne poziomy sezonowej
efektywności energetycznej
i normy emisji zanieczyszczeń
dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń, określone w załączniku II rozporządzenia Komisji

(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia
2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów
na paliwo stałe. Przepisy uchwały
wprowadzają również konieczność wymiany urządzeń bezklasowych oraz spełniających wymogi klas 3 i 4 wg normy PN-EN
303-5:2012. W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, które nie posiadają certyﬁkatu ekoprojektu, konieczna
będzie ich wymiana bądź doposażenie w urządzenie odpylające
(np. elektrofiltr), które obniży
emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu. Dla mieszkańców eksploatujących kotły, piece, kominki
i inne źródła ciepła opalane paliwami stałymi, niespełniające
norm ekoprojektu, przewidziano
okresy przejściowe umożliwia-

jące dostosowanie się do nowych
regulacji – przy jednoczesnym
uwzględnieniu, że bardziej emisyjne instalacje będą musiały być
dostosowane w krótszym terminie niż instalacje o niższych poziomach emisji.
Od 1 stycznia 2023 r. użytkowanie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń niespełniających wymagań ekoprojektu
oraz kotłów bezklasowych,
które emitują najwięcej zanieczyszczeń i w znacznej mierze
odpowiadają za zły stan jakości
powietrza w sezonie grzewczym w naszym regionie, stanie się nielegalne. Użytkownicy
kotłów 5 klasy mogą użytkować
je do końca ich żywotności.
Osoba naruszająca przepisy
uchwały może zostać ukarana
mandatem w wysokości 500 zł
lub grzywną do 5 000 zł.
www.piaseczno.eu/wazne-informacje-o-wymianie-kopciuchow/

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
W soboty na Targowisku Miejskim przy ul. Jana Pawła II 59
w Piasecznie działa pchli targ. Swoje towary mogą również
oferować sprzedawcy prowadzący tu działalność 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.
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Jakie będą okolice dworca PKP w Piasecznie?
Władze gminy Piaseczno starają się spojrzeć globalnie na zagospodarowanie terenów ważnych dla mieszkańców. Jednym z takich obszarów są okolice dworca PKP w Piasecznie.
Aby wzmacniać funkcję miastotwórczą śródmieścia i przyciągać
do niego mieszkańców, przeprowadzana jest analiza dotycząca ścisłego centrum. Ale nie tylko centrum jest przedmiotem naszego
namysłu. Od kilku miesięcy zastanawiamy się również, co zrobić, by
ożywić okolice dworca PKP w Piasecznie. Efekt naszych prac, które
prowadziliśmy wraz z architektami i urbanistami, a także z mieszkańcami, przedstawimy na spotkaniu 21 czerwca br. w godzinach
18.00–20.00 w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym przy ul.
Jana Pawła II 55. Zapraszamy na
spotkanie i do rozmowy o przedstawionej koncepcji wszystkie zainteresowane osoby.
Władze gminy postanowiły
stworzyć plan działań dla terenu
okolic dworca PKP, wykorzystując
możliwości, jakie daje plan zagospodarowania przestrzennego.
W listopadzie ubiegłego roku zostały zorganizowane konsultacje
społeczne, które miały pomóc
w przygotowaniu planu zagospodarowania odpowiadającego na
potrzeby mieszkańców. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego to dokument,
który wskazuje, w jaki sposób
można urządzić tereny, których
plan dotyczy. Określa on, jakie
i jakiej wysokości budynki można

budować i jak można przebudowywać już istniejące obiekty.
Wskazuje, w którym miejscu należy zachować lub urządzić zieleń
albo skwer. MPZP określa to, co
można i czego nie można zrobić
na danym terenie. Co ważne,
przepisy wynikające z planu są
obowiązujące nie tylko dla gminy,
ale także dla każdego właściciela
terenu, który będzie chciał coś
zmieniać na obszarze objętym
dokumentem planu.
Celem wspólnej pracy w listopadzie było przygotowanie
koncepcji rozwoju dla terenów
w okolicy dworca PKP – obszaru
sąsiadującego z terenami kolei
w rejonie dworca, pomiędzy ulicami Jana Pawła II na północy
i Sienkiewicza na południu, oraz
przyległy do tego terenu obszar
ograniczony ulicami: Dworcową
i Poniatowskiego od wschodu
i Broniewskiego od zachodu.
Podczas konsultacji udało się
nam dowiedzieć, w jaki sposób
mieszkańcy obecnie korzystają
z tego obszaru, a jak chcieliby korzystać w przyszłości – i co zrobić,
by ta okolica lepiej odpowiadała
na potrzeby lokalnej społeczności. Na podstawie uwag i pomysłów zgłoszonych w trakcie konsultacji z mieszkańcami, a także
przesłanych do urzędu wniosków do realizowanej procedury

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, powstała koncepcja rejonu dworca.
Zostanie ona zaprezentowana
mieszkańcom na spotkaniu
21 czerwca br. oraz w punktach
informacyjnych, które pojawią
się na terenie Piaseczna.
Podczas majowych spotkań
z mieszkańcami chcemy, wspólnie z projektantami, przedstawić
pomysł, jaki mamy na urządzenie okolic dworca PKP. Szczególnie zastanawiamy się jeszcze
nad tym, w jaki sposób zaprojektować rozwiązania dla węzła
przesiadkowego i wiaduktów
nad torami PKP. Chcemy spytać
mieszkańców, czy według nich
większy nacisk powinien być położony na integrację systemów
komunikacji, co wiąże się z dużym wysiłkiem inwestycyjnym
(np. zbudowaniem dodatkowej
płyty nad torami PKP), czy też
należy przyjąć rozwiązanie bardziej zachowawcze inwestycyjnie i krajobrazowo, ale w mniejszym stopniu rozwiązujące
problemy obsługi komunikacyjnej dla tego węzła, a szczególnie
kwestię parkowania.
Mamy nadzieję, że wesprą
nas Państwo także w decyzjach
dotyczących połączenia nowo
projektowanej ul. Reymonta z ul.
Orężną. Zastanawiamy się, czy

Okolice dworca PKP w Piasecznie
Foto Robert Widz/URZĄD MIASTA
„nową” ul. Reymonta poprowadzić możliwie najbliżej zabytkowego zespołu kolejki wąskotorowej, co pozwoli na stworzenie
wzdłuż niej pasa rozproszonej
zabudowy usługowej, która oddzieli ją od osiedla domów jednorodzinnych, czy też prowadzić ją,
zachowując możliwie dużą ilość
istniejącej zieleni – wtedy możliwe byłoby stworzenie parku linearnego pomiędzy projekto-

waną ulicą a otwartą ekspozycją
na terenach zabytkowej kolei
wąskotorowej.
O tych i o wielu innych kwestiach chcemy rozmawiać z Państwem podczas spotkań. Swoje
uwagi i pomysły mogą Państwo
także przesłać na adres: konsultacje@piaseczno.eu.
Na podstawie wniosków
z majowych spotkań i konsultacji zostanie przygotowany pro-

jekt MPZP dla rejonu dworca. Kolejnym etapem będzie wspólna
praca nad przedstawionym projektem, który zostanie wyłożony jesienią br. i do którego
mieszkańcy będą mogli zgłaszać
uwagi.
Zapraszamy na spotkania
i po więcej informacji na stronę:
www.piaseczno.eu/category/konsultacje-okolice-dworca.
*

Rowerowe Piaseczno
W kwietniu i maju gmina Piaseczno prowadzi akcję edukacyjno-informacyjną dotyczącą korzystania z infrastruktury rowerowej.
W ramach tej akcji 24 kwietnia odbył się Piknik Rowerowy na piaseczyńskim rynku.

Trwa akcja edukacyjno-informacyjna na ulicach miasta i gminy
Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA

chu. Na jednym mali rowerzyści
i użytkownicy hulajnóg pod
okiem strażników miejskich
uczyli się zasad poruszania się
po mieście, na drugim zaś swoje
umiejętności techniczne trenowali pod okiem policjantów.
Wszyscy odważni mogli się też
zmierzyć z testami ze znajomości przepisów ruchu. Takie
wyzwanie podjęło ponad 130
dzieci w wieku poniżej dziesięciu lat i ponad 100 osób dorosłych i młodzieży. Tutaj zadania
były już znacznie trudniejsze.
Na tych, którym udało się zdobyć wystarczającą liczbę punk-

Gmina Piaseczno od kilku lat inwestuje w rozbudowę infrastruktury rowerowej. W ubiegłym roku zrealizowana została
duża liczba nowych ścieżek rowerowych, wykonano oznaczenia dla rowerzystów na istniejących drogach, zwłaszcza
w centrum miasta, zmodernizowano też istniejące ścieżki
czy ciągi pieszo-rowerowe. Intensywne działania mają także
związek z pozyskaniem na ten
cel funduszy ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
w kwocie 6,9 mln zł. Całkowita
wartość tego projektu wynosi
9,8 mln zł. Oczywiście gmina
Piaseczno inwestuje również
własne środki w budowę infrastruktury rowerowej, której nie
obejmuje projekt ZIT.

Piknik Rowerowy na placu Piłsudskiego spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców
Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA

Broszura
„Rowerowe Piaseczno”
W związku z tym, że nie
wszyscy rowerzyści stosują się
do zasad ruchu drogowego,
w tym do obowiązku korzystania z istniejących pasów czy
ścieżek rowerowych, jeśli takie
są wyznaczone na drodze, przygotowana została specjalna broszura przypominająca zasady
dotyczące rowerzystów. Można
ją pobrać ze strony internetowej
gminy: www.piaseczno.eu.

pominać rowerzystom o zasadach ruchu. Ci, którzy poruszając się po drogach publicznych,
respektują przepisy, mogli liczyć
na rowerowe upominki od
gminy Piaseczno. Pozostali na
przypomnienie zasad. A pamiętać i respektować przepisy
warto nie tylko ze względów
bezpieczeństwa. Ich nieprzestrzeganie, czyli na przykład
jazda po chodniku czy ścieżką
rowerową pod prąd, może kosztować 200 zł.

W trosce o bezpieczeństwo
W kilka piątków i sobót
w kwietniu i maju urzędnicy
gminy w towarzystwie policjantów i strażników miejskich
pojawiali się na uczęszczanych
trasach rowerowych, by przy-

Piknik Rowerowy
na rynku
W niedzielę 24 kwietnia
2022 roku na piaseczyńskim
rynku odbył się Piknik Rowerowy. Na placu Piłsudskiego pojawiły się aż dwa miasteczka ru-

tów, czekały atrakcyjne nagrody
– gadżety rowerowe.
Mieszkańcy, którzy odwiedzili piknik, mogli też porozmawiać z burmistrzem Danielem
Putkiewiczem i jego zastępcą
Robertem Widzem na temat inwestycji związanych z infrastrukturą rowerową. Z kolei wiceburmistrz Piaseczna Hanna
Kułakowska-Michalak rozmawiała z najmłodszymi o zasadach bezpiecznego poruszania
się na drodze.
Długa kolejka chętnych
ustawiła się również do stoiska
straży miejskiej, gdzie można

było oznakować swój rower, zabezpieczając go na wypadek
ewentualnej kradzieży. Dużą
popularnością cieszyły się też
bezpłatny serwis rowerowy
oraz stoisko, w którym można
było na rowerze „zmiksować”
sobie koktajl. Na tych, którzy
pojawili się na placu Piłsudskiego bez własnego roweru czy
kasku, czekała wypożyczalnia.
A wszyscy miłośnicy wycieczek
na dwóch kółkach mogli otrzymać mapy szlaków rowerowych
biegnących przez Krainę Jeziorki.
*
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Kumulacja inwestycji drogowych
Obecnie na terenie gminy Piaseczno realizowanych jest kilkanaście inwestycji drogowych. Wiąże się to z licznymi utrudnieniami w ruchu, ale docelowo mieszkańcy zyskają bezpieczne i komfortowe drogi.
Gmina Piaseczno realizuje wiele
inwestycji drogowych, w tym
również te, na które mieszkańcy
czekali od lat, a skomplikowane
i kosztowne, jak na przykład przebudowa ul. Geodetów. Współpracujemy też z innymi samorządami, by wspólnie realizować
ważne dla naszych mieszkańców
inwestycje. Tak dzieje się w przypadku przebudowy ul. Pod Bateriami, którą będzie realizował niebawem powiat piaseczyński, czy
budowy chodnika przy drodze
wojewódzkiej 722 w Bogatkach.
Oczywiście inwestycje drogowe zawsze wiążą się z utrudnieniami komunikacyjnymi, na
które narzekają zwłaszcza kierowcy oraz właściciele nieruchomości położonych przy
przebudowywanych drogach.
Utrudnienia w ruchu są nieuniknione przy realizacji zadań
drogowych, trzeba jednak pamiętać, że celem tych działań
nie jest utrudnianie życia mieszkańcom, lecz poprawa bezpieczeństwa i warunków jazdy.
Koniec inwestycyjnego
boomu
– Zdajemy sobie sprawę, że
natężenie inwestycji drogowych
na terenie Piaseczna jest duże,
ale zarówno my, jak i powiat czy
samorząd Mazowsza realizujemy zadania wtedy, kiedy
mamy na to pieniądze, gotową
dokumentację i rozstrzygnięte
przetargi – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Niestety rzadko
udaje się rozpocząć daną inwestycję w zakładanym wcześniej
terminie, więc skoordynowanie
prac budowlanych jest niezwykle trudne. Zadania mogą utknąć
na etapie projektowym przy uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń, często nie udaje się rozstrzygnąć przetargu, bo albo nie ma
ofert, albo są zbyt wysokie. No
i sezon budowlany przypada dla
wszystkich w tym samym okresie roku – dodaje burmistrz.
Przy realizacji inwestycji
staramy się oczywiście z pracami wymagającymi całkowitego zamknięcia ważnych szlaków komunikacyjnych celować
w okres wakacyjny, kiedy natężenie ruchu jest znacznie mniejsze, a co za tym idzie, wyłączenie dróg z ruchu nie powoduje
zbyt dużych korków w okolicy.
– Kumulacja prac drogowych
może irytować, to ich zakończenie i uzyskane efekty są powodem do zadowolenia. Przewidujemy, że po okresie wakacyjnym
wszyscy odetchniemy z ulgą i będziemy się cieszyć z poprawy
bezpieczeństwa, a także z nowych rozwiązań poprawiających
płynność ruchu – podkreśla wiceburmistrz Robert Widz.
Powinno również cieszyć
to, że samorządy w bieżącym
roku posiadają jeszcze środki na
realizację zadań inwestycyjnych. Zmiany podatkowe, które
wprowadził rząd, będą skutkować mniejszymi wpływami do
budżetów samorządów, a ceny
usług i materiałów budowlanych już znacząco wzrosły.
Przewiduje się też, że ta ten-

dencja, w związku z wojną
w Ukrainie, skutkami pandemii
i rosnącą inflacją, będzie się
utrzymywać. Stąd obecnie realizowanych jest sporo inwestycji drogowych – na drogach
gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
Duże i ważne inwestycje
Gmina Piaseczno realizuje
obecnie przebudowę kolejnego
odcinka ul. Puławskiej oraz fragmentu ul. Kościuszki od skrzyżowania z ulicami Jana Pawła II
i Chyliczkowskiej do skweru Kisiela. W pierwszym etapie prac
remontowaną drogą dopuszczony został jedynie ruch autobusów, taksówek, rowerów oraz
pojazdów dojeżdżających do
zlokalizowanych tu posesji.
W kolejnym, który rozpocznie
się w sobotę 21 maja i będzie
obejmował przebudowę jezdni,
droga zostanie zamknięta dla
ruchu. Kierowcy mogą korzystać z alternatywnego połączenia przez centrum – nową drogą
łączącą ul. Kościelną z ul. Nadarzyńską lub ulicami Jana Pawła
II i Wojska Polskiego. Dojazd do
odcinka ul. Kościuszki między
skwerem Kisiela a ul. Nadarzyńską jest możliwy łącznikiem
biegnącym od ul. Nadarzyńskiej, na tyłach bloku przy ul.
Kościuszki, z wyjazdem obok
kwiaciarni. Zamknięcie drogi
dla ruchu powinno potrwać
około sześciu tygodni.
Starostwo Powiatowe w Piasecznie prowadzi równocześnie
inwestycję polegającą na przebudowie ul. Chyliczkowskiej.
Wydłużony zostanie lewoskręt
z ul. Chyliczkowskiej w ul. Armii
Krajowej, droga zyska pasy rowerowe, przystanek autobusowy przy liceum w kierunku
centrum oraz bezpieczne przejście dla pieszych z wyspą między szkołami. Dodatkowo PWIK
Piaseczno wymienia stary, azbestowy i awaryjny wodociąg. Aby
zrealizować prace, konieczne
było wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Chyliczkowskiej, czego efektem są niestety spore utrudnienia w ruchu
w centrum Piaseczna.
Kolejną inwestycją powiatu
piaseczyńskiego, którą doﬁnansowujemy, jest przebudowa ulic
Dworskiej i Starochylickiej
w Chylicach wraz z budową
ronda na skrzyżowaniu obu
ulic. Inwestycja ta nie tylko
upłynni ruch na skrzyżowaniu,
ale też znacząco poprawi bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do sąsiedniej szkoły.
Gmina Piaseczno przekazała
również środki na realizowaną
przez powiat piaseczyński przebudowę skrzyżowania drogi
krajowej 79 z ulicami Polną
i Główną w Żabieńcu. Powiat
wprowadził na DK 79 ruch wahadłowy wraz z zamknięciem
skrzyżowania od strony Żabieńca oraz dopuszczeniem jedynie wjazdu z DK 79 w kierunku Siedlisk. Skutkuje to
oczywiście większymi korkami
na obwodnicy Piaseczna, ale
skrzyżowanie to jest w naszej

Wkrótce rozpocznie się przebudowa ulicy Pod Bateriami i Polskiego Państwa Podziemnego
gminie jednym z najtrudniejszych do pokonania przez pojazdy wyjeżdzające z dróg podporządkowanych, a przy okazji
jest bardzo niebezpieczne.
Nowy układ skrzyżowania i sygnalizacja mają to zmienić.
Gmina Piaseczno kończy
z kolei budowę ul. 11 Listopada.
Mieszkańcy kilkudziesięciu domów położonych wzdłuż tej
ulicy przestaną w końcu tonąć
w kurzu i błocie. Kosztowna
i skomplikowana ze względu na
budowę kanalizacji deszczowej
inwestycja została podzielona
na trzy etapy. Obecnie dobiegają końca prace na ostatnim
odcinku.
Na styku z gminą Lesznowola rozpoczęliśmy przebudowę ulicy Wiśniowej. Swoje
prace obecnie realizuje PWiK
Piaseczno. Po wykonaniu inwestycji ulica zyska odwodnienie
i nową nawierzchnię, ale też rozwiązania, które służą spowolnieniu ruchu, tak, by zniechęcić
kierowców traktujących wąską
drogę między zabudową jednorodzinną jako tranzyt pozwalający ominąć ul. Puławską.
Nowa jakość dróg
Na granicy Piaseczna i Józefosławia realizujemy największą z gminnych inwestycji
drogowych – przebudowę ulic
Geodetów, Energetycznej i Rubinowej. Na realizację tego zadania mieszkańcy Józefosławia
i Julianowa czekali od wielu lat.
Drogi były kiepskiej jakości, pozbawione odwodnienia czy infrastruktury dla rowerzystów.
Warta blisko 39 mln zł inwestycja obejmuje budowę odwodnienia, przebudowę licznych
sieci podziemnych, wykonanie
nowych chodników, ścieżek
rowerowych i oczywiście nawierzchni jezdni. W przypadku
ul. Energetycznej powstała już
nowa jezdnia drogi. Po zakończeniu prac ulica ta będzie dwupasmowa od ul. Puławskiej aż
do ronda Praw Kobiet. Prace na

ul. Geodetów na odcinku od ul.
Puławskiej do wjazdu do Auchan będą prowadzone od połowy czerwca do końca sierpnia.
Wiąże się to z całkowitym zamknięciem wjazdu od ul. Puławskiej. Odcinek od ronda
Praw Kobiet do ul. Ogrodowej
będzie w pełni zrealizowany do
końca czerwca. Prace zaplanowane na ul. Rubinowej będą
prowadzone w wakacje.
– Mamy nadzieję, że wszystkie prace drogowe uda się zakończyć do 30 września 2022 r.
– mówi wiceburmistrz Robert
Widz. – W Józefosławiu prowadzimy również prace przy budowie ul. Jutrzenki między
ulicami Wenus i Geodetów. Kończymy też budowę ul. Lidii Wysockiej w Julianowie.
Czas na przebudowę
ulicy Pod Bateriami
Gmina Piaseczno przekazała
powiatowi piaseczyńskiemu łącznie 8,2 mln zł na przebudowę
ciągu ulic Pod Bateriami i Polskiego Państwa Podziemnego.
Na początku 2021 r. powiat przejął fragment dawnej drogi wojewódzkiej 722, aby przyspieszyć
realizację oczekiwanej przez
mieszkańców od wielu lat inwestycji polegającej na gruntownej
przebudowie drogi. Powiat właśnie rozpoczyna kompleksową
przebudowę drogi od ronda
w Gołkowie aż do skrzyżowania
z al. Kasztanów.
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. Po
południowej stronie odcinka od

ul. Zagłoby do ronda w Gołkowie na początku wiosny gmina
Piaseczno wybudowała ścieżkę
rowerową, która zostanie przedłużona w ramach inwestycji
powiatu do ulic Redutowej i Modrzewiowej.
Ta niezwykle ważna inwestycja wiąże się z utrudnieniami drogowymi. Od początku czerwca br.
powiat będzie fragmentami zamykał drogę na czas prowadzenia
prac ziemnych związanych z koniecznością budowy odwodnienia. W pierwszym etapie przebudowany zostanie skrzyżowanie
z ul. Modrzewiową. Następnie zostanie zamknięty dla ruchu odcinek od skrzyżowania z al. Kasztanów do skrzyżowania z ulicą
Redutową, w kolejnym do skrzyżowania z ulicą Dworską. Zamkniecie drogi wiąże się również
z koniecznością wprowadzenia
zmian w transporcie publicznym.
Wszystkie linie autobusowe, które
dotychczas jeździły ulicami Pod
Bateriami i Polskiego Państwa
Podziemnego zostaną skierowane
na objazd od ronda w Gołkowie
ulicami Główną, Mazowiecką,
Orężną i Dworcową do ul. Sienkiewicza i dalej swoimi trasami.
Na czas objazdów, trasa linii L-1 zostanie wydłużona do ul. Orzechowej/Modrzewiowej, umożliwiając
mieszkańcom okolic Zalesia Dolnego dojazd do centrum Piaseczna. Powiat stara się, żeby największe utrudnienia skończyły się
do września.
Budujemy i remontujemy
ścieżki rowerowe
Staramy się, aby w przypadku wszystkich nowych inwestycji drogowych pojawiała
się również infrastruktura rowerowa. Dbamy też o istniejące
ścieżki, a tam, gdzie jest to potrzebne, sukcesywnie poprawiamy ich jakość, dostosowując
do obecnie obowiązujących
standardów. Budujemy ciąg pieszo-rowerowy od ul. Czajewicza
do ul. Kościuszki, remontujemy
ścieżkę rowerową wzdłuż ul.

Foto Robert Widz/URZĄD MIASTA
Puławskiej na odcinku od ul.
Energetycznej do ul. Geodetów,
a niebawem rozpoczniemy budowę brakującego fragmentu
ścieżki rowerowej na ul. Dworcowej, tak aby dotrzeć nią aż do
ul. Sienkiewicza. MZDW będzie
z kolei realizować budowę
ścieżki rowerowej wzdłuż ul.
Okulickiego od ul. Powstańców
Warszawy aż do ul. Julianowskiej. Nowa ścieżka będzie się łączyć między innymi z istniejącą
infrastrukturą rowerową na ul.
Puławskiej przy skateparku.
Prosimy o cierpliwość
Nieuchronnie zmiany w organizacji ruchu wiążą się z utrudnieniami drogowymi. Staramy
się informować o nich mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem, m.in. na stronie internetowej gminy: www.piaseczno.eu,
w mediach społecznościowych
oraz prasie lokalnej.
– Zawsze na samym początku
obowiązywania nowej organizacji
ruchu jest najtrudniej, bo kierowcy
muszą się przyzwyczaić do zmian,
zastanowić nad ewentualnymi alternatywnymi trasami, uwzględnić dłuższy czas przejazdu planując podróż – mówi wiceburmistrz
Robert Widz. – Po kilku dniach
sytuacja się uspokaja a kierowcy
przejeżdżający przez Piaseczno
tranzytem znajdują alternatywne
połączenia.
Apelujemy o cierpliwość,
zwracanie uwagi na znaki i tablice informacyjne i oczywiście,
w miarę możliwości, omijanie
najbardziej zakorkowanych odcinków dróg.
– Wiem, że w tej chwili jest
bardzo trudno poruszać się po
Piasecznie, ale proszę o przetrwanie jeszcze tych kilku miesięcy utrudnień, które mam nadzieję zrekompensują Państwu
nowa jakość nawierzchni dróg,
bez kałuż i ubytków, dodatkowe
nasadzenia, a także istotna poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu – mówi
burmistrz Daniel Putkiewicz.
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Historia piaseczyńskiego sportu
– tenis ziemny
W dzisiejszym odcinku cyklu o historii sportu w Piasecznie zajmiemy się jedną z globalnych, prestiżowych i niezwykle popularnych dziedzin sportu, czyli tenisem ziemnym.

Foto archiwum URZĄD MIASTA
Piaseczyńska Rada Kobiet, organ doradczy Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno, rozpoczyna drugą kadencję.
Powołana 8 marca 2019 r. Piaseczyńska Rada Kobiet
zajmuje się integracją i wspieraniem kobiet oraz reprezentowaniem ich spraw w gminie Piaseczno. Rada, która
pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, właśnie rozpoczyna drugą
kadencję. Członkiniami PRK zostały: Magdalena Bogusławska, Beata Dobrowolska, Iwona Jackowicz, Ewa Kacak-Niemczuk, Jolanta Koszada, Liliana Kozielska, Hanna Kułakowska-Michalak, Małgorzata Kurtyka-Kozioł, Patrycja
Misztal, Katarzyna Szczepańska, Bożena Tlatlik-Gierszewska, Wioletta Urban, Beata Walczak, Ewa Zackiewicz-Madejska, Dorota Zając i Krystyna Zwolińska.
„Piaseczyńska Rada Kobiet promuje kobiecą perspektywę świata, tak aby każda z nas mogła być dumna ze
swojej kobiecości, czuć się dobrze ze sobą i swobodnie
dzielić się swoimi poglądami” – piszą o swojej działalności
członkinie PRK.
Podczas pierwszego posiedzenia drugiej kadencji wybrane zostało prezydium w składzie: Ewa Kacak-Niemczuk
– przewodnicząca, Magdalena Bogusławska – wiceprzewodnicząca oraz Katarzyna Szczepańska – sekretarz.
Nowa Piaseczyńska Rada Kobiet planuje kontynuację
projektów z pierwszej kadencji, działania adresowane
i nastawione na współpracę z obywatelkami Ukrainy oraz
wydarzenia z okazji Dnia Matki.

Piaseczyńska Rada Seniorów

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
21 kwietnia 2022 r. w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym odbyła się uroczystość powołania nowego składu
Piaseczyńskiej Rady Seniorów (PRS), kadencji 2022–2025.
Rada Seniorów to organ doradczy i konsultacyjny burmistrza, który zrzesza przedstawicieli środowisk senioralnych z naszej gminy.
– Seniorzy to liczna grupa naszych mieszkańców, a Rada
Seniorów to bardzo ważny organ przedstawicielski, którego
wnikliwie słuchaliśmy i z którym nadal chętnie będziemy
współpracować – powiedział burmistrz Daniel Putkiewicz.
PRS liczy obecnie 31 osób. W skład organu wchodzą
przedstawiciele 16 organizacji, w tym klubów seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przedstawiciele organizacji
pozarządowych. Każdy uprawniony podmiot mógł zgłosić
do udziału w radzie dwóch przedstawicieli. Powołania otrzymali: Elżbieta Babkiewicz, Jolanta Balcerowicz-Pleczko,
Rena Banachowicz, Wanda Bryła, Barbara Chyb, Grażyna
Grąbczewska, Barbara Grodzka, Henryka Jakowiecka, Teresa Janiszewska-Korulczyk, Anna Janusz, Dariusz Karnia,
Izabela Karpińska, Andrzej Kucicki, Halina Kurdel, Zbigniewa
Łucyan, Małgorzata Marciniak, Ryszard Mich, Krystyna Mularczyk, Mirosława Nawrocka, Elżbieta Nowińska-Siwek,
Mirosława Okrasa, Małgorzata Pruszewska, Elżbieta Przymuszewska, Jolanta Radecka, Kunegunda Sokołowska, Małgorzata Sydry, Irena Turek, Jolanta Widłak, Małgorzata Wróblicka, Andrzej Zawadzki i Jadwiga Zwierzyńska.
– W wielu gminach nie zostały powołane rady seniorów,
tym bardziej warto docenić działania władz gminy Piaseczno
zmierzające do wsłuchiwania się w głos osób 60+ – podkreśla
koordynator ds. polityki senioralnej Krzysztof Kasprzycki.
W uroczystym powołaniu radnych nowej kadencji wzięli
udział między innymi przedstawiciele gminy: wiceburmistrz
Hanna Kułakowska-Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Obłoza, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Magdalena Woźniak, a także poseł na sejm Maciej Lasek i radny
Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Kandyba.
5 maja Rada Seniorów wybrała trzyosobowy zarząd. Przewodniczącą została Jadwiga Zwierzyńska, wiceprzewodniczącą Rena Banachowicz, a sekretarzem Elżbieta Babkiewicz.

Dlaczego właśnie tenis ziemny
zdobył taką popularność na całym świecie? Odpowiedzi jest
wiele, ale najcelniejszą przedstawił wielki polski komentator tej
dyscypliny Bohdan Tomaszewski, który stwierdził: „To sport
dziwny, bowiem zwycięzca
może wygrać nawet wtedy, gdy
zdobędzie mniej punktów niż
pokonany przeciwnik. Trzeba
zatem zdobywać punkty ważne,
które rozstrzygają o przełomie,
a więc najtrudniejsze. Wtedy
najważniejsza jest umiejętność
koncentracji”.
Już w okresie międzywojnia
tenis ziemny był w Piasecznie
niezwykle popularny. Do dzisiaj
cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej gminy. Cyklicznie organizowane są turnieje, a Grand Prix
Piaseczna nie tylko jest uznane
na Mazowszu, ale też zapisało
się na tenisowej mapie Polski.
Pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku nastąpił powrót
do powszechnego uprawiania
tej dyscypliny w mieście. Tamte
czasy przypomina nam nestor
piaseczyńskiego tenisa ziemnego Jan Podobas. – Na terenie
klubu KS Elektronik zaadoptowano asfaltowe boisko do gry.
Zawodnicy sami rysowali linie
i przynosili ze sobą siatki, a mecze rozgrywano bez sędziego.
Powodowało to liczne niesnaski.
– Kolejnym krokiem milowym
w rozwoju była postać Wojciecha Fibaka i jego międzynarodowe sukcesy w latach siedemdziesiątych, które przysporzyły
popularności i przyspieszyły
rozwój dyscypliny – mówi Andrzej Lewandowski, jeden z organizatorów piaseczyńskiego

tenisa. Wtedy zaadoptowano
boisko do piłki ręcznej na stadionie, zmienił się też sprzęt –
rakiety drewniane zostały powoli zastąpione metalowymi,
w tym słynnymi polskimi Polonezami. Tenis, wcześniej zwykle elitarny, trafił „pod strzechy”. Z wielkim sentymentem
ówcześni gracze wspominają
drewniana ściankę obok asfaltowych kortów przy Elektroniku. W czerwcu 1977 roku środowisko tenisowe zorganizowało
pierwszy turniej, z okazji Dnia
Piaseczna. Kolejne lata przyniosły następne wydarzenia tenisowe na terenach KS Elektronik
i KS Polkolor.
Na początku lat osiemdziesiątych powstały dwa nowe
korty ziemne. To na nich odbył
się Turniej o Puchar Naczelnika
Miasta i Gminy Piaseczno. To
początek późniejszych Grand
Prix.
Postacią, która najbardziej
przyczyniła się do rozwoju tenisa
w mieście, okazał się Marek Bogumił, który po ukończeniu studiów na AWF został drugim trenerem Legii Warszawa. W 1988
roku nawiązał współpracę z KS
Piaseczno, gdzie uruchomiono
sekcję, a on objął stanowisko trenera. Jego szkółka tenisowa zaowocowała szerszym szkoleniem
dzieci i młodzieży, a często na
korcie pojawiały się całe rodziny
wielopokoleniowe.
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych pojawiły się inne szkółki.
Jedną z nich prowadził Piotr Raciborski. Jego Akademia Tenisowa
powstała przy KS Piaseczno. Zainteresowanie tenisem rosło.
Piotr Bogumił wraz z Sylwestrem
Cackiem podjęli decyzję o budo-

Marceli Krzysztof Ludwicki - organizator piaseczyńskich turniejów tenisowych
Foto zbiory Agnieszki Cubały
wie hali sportowej i po czterech
latach dokonali tego. Kolejną odpowiedzią na rosnące zainteresowanie był zakup balonu jednokortowego, a gdy to też było za
mało, zakup terenu pod inwestycję, gdzie miały powstać korty
i baza towarzysząca. Powstała
spółka Smecz, przemianowana
później na Klub Tenisowy Smecz.
Od lat dziewięćdziesiątych,
kiedy to rozpoczęły się masowo
turnieje, sprawy organizacyjne
i finansowe przejął Krzysztof
Ludwicki i w sposób niebagatelny przyczynił się do rozwoju
turniejów w Piasecznie. Warto
podkreślić, że to z jego inicjatywy w latach 2003 i 2004 odbyły się Mistrzostwa Polski Weteranów.
Ze względu na to, że Piaseczno zawsze stawiało na roz-

wój młodzieży, w ostatnich latach pojawiły się tutaj talenty o
nazwiskach znanych w całym
kraju. Do nich należy Maks Kaśnikowski, wielokrotny mistrz
Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Jest zawodnikiem TMTC Piaseczno, do którego należy też inny młody
zawodnik Tomasz Berkieta,
który w 2019 roku w Halowych
Mistrzostwach Polski Młodzików zajął drugie miejsce. Potem,
w 2020 roku, zdobył srebrny
medal Drużynowych Mistrzostw
Europy.
Artykuł powstał na podstawie
książki „Sportowe dzieje Piaseczna” autorstwa Agnieszki
Cubały, opracował Janusz Wierzchosławski.
*

Zabezpieczamy budynki przy ul. Warszawskiej
Realizujemy prace zabezpieczające budynki przy ul. Warszawskiej. Liczymy na to,
że w niedalekiej przyszłości wschodnia pierzeja rynku odzyska dawny blask.
Ulegające stopniowej degradacji budynki przy wschodniej
pierzei rynku nie są niestety
ozdobą centrum miasta. Ze
względu na wcześniejsze wieloletnie zaniedbania przy konserwowaniu budynków oraz
pożary, które trawiły część zabudowań w ostatnich latach,
ich stan zagraża również bezpieczeństwu przechodniów
i kierowców. W związku z tym
wyłoniony w przetargu wykonawca realizuje zlecone przez
gminę Piaseczno prace zabezpieczające kamienice.
– Niestety na razie nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć dachu. Realizacja wymagań konserwatora odnośnie do tego
zadania wymagałaby wydania
kwoty około miliona złotych –
mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – To dużo jak na tymczasowe zabezpieczenie. W tej sytuacji trzeba jak najszybciej
przygotować docelowy projekt
odrestaurowania rzeczonych

Widok na zabezpieczone budynki przy ul. Warszawskiej
Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
budynków, także tych strawionych przez pożar.
Chcielibyśmy jak najszybciej
poprawić wygląd kamienic we
wschodniej pierzei rynku. Gmina
nabyła już nieruchomości, które
pozwolą nam zarządzać całym
obszarem zabudowy. Pracujemy
też nad zmianą miejscowego
planu zagospodarowanie prze-

strzennego dla centrum Piaseczna. – Chcielibyśmy uchwalić
go jeszcze w tym roku, co otworzy nam możliwość ogłoszenia
konkursu architektonicznego na
opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów między ulicami Warszawską i Zgoda – zapowiada burmistrz. – Konserwator
zabytków pozytywnie zaopinio-

wał rozbiórkę komórek lokatorskich w podwórkach od ul. Zgoda,
gdzie planowana jest nowa zabudowa wzdłuż pierzei ulicy.
O planach związanych z rewitalizacją centrum miasta
można przeczytać więcej na
stronie urzędu w zakładce poświęconej projektowi Piaseczno
odNowa.
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Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miasta Piaseczna dla terenu przy ulicy Redutowej i Okrężnej
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze
zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały
Nr 1005/L/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla terenu przy ulicy Redutowej oraz
Okrężnej, obejmującego działki nr ewid. 52/1, 52/2, 52/3 z obrębu 61.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy – w tym z granicą obszaru objętego planem – zamieszczoną
na stronie internetowej pod adresem bip.piaseczno.eu w zakładce
„Planowanie przestrzenne”, a następnie „Procedura planistyczna
MPZP” jako załączniki do artykułu dotyczącego podjętej uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego
planu miejscowego na piśmie:

• w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;
• na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP lub na adres e-mailowy: urzad@piaseczno.eu
Wnioski należy składać w terminie do 10 czerwca 2022 r. do
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie
z informacją dostępną na stronie internetowej bip.piaseczno.eu,
w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli
informacyjnej”.
z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno mgr inż. arch. Anna
Pakulińska-Attia, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

UiA.6721.56.8.2015.MKR

Ogłoszenie
Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)
zawiadamiam o zatwierdzeniu uchwałą Nr 992/XLIX/2022 Rady
Miejskiej w Piasecznie z dnia 23.02.2022 r. miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR – etap VIII (Dz. Urz.
Woj. Maz. Poz. 3836 z dnia 1.04.2022 r.)
Możliwość zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu znajduje się na stronie internetowej gminy Piaseczno: piaseczno.eu
> Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) > planowanie przestrzenne >
rejestr planów > uchwała nr 992/XLIX/2022
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 14 pkt 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 199)
Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę Nr160/VIII/2015 w dniu
13 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach
ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR, zmienionej uchwałą
Nr 863/XLIII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.09.2021 r.
Zgodnie z wymogami ustawowymi podano do wiadomości informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu:
• ogłoszono w prasie lokalnej oraz poprzez obwieszczenia o podjęciu
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu i możliwości składania wniosków do realizowanego projektu planu w terminie
21 dni od dnia ogłoszenia,
• ogłoszono w prasie lokalnej, poprzez obwieszczenia oraz na stronie
internetowej gminy Piaseczno www.piaseczno.eu o wyłożeniu do

publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko i możliwości składania uwag.
Podsumowanie
Sporządzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego analizowano możliwości rozwiązań alternatywnych. Podstawą sformułowania zasad zagospodarowania terenu
w planie była gruntowna analiza występujących uwarunkowań,
w tym stanu środowiska. W realizowanym planie zapewniono warunki do ochrony środowiska.
Projekt ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Skutki ustaleń planu nie będą miały zasięgu
transgranicznego.
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska
PGR – etap VIII pozwalają na realizację założeń polityki przestrzennej
miasta i gminy Piaseczno określonej w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.
Zastosowanie zasad zawartych w ustaleniach planu pozwoli na
rozwój gminy Piaseczna w przyszłości z zachowaniem zasad ładu
przestrzennego.
z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

UiA.6721.17.1.2019.MKR

Ogłoszenie
Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o zatwierdzeniu uchwałą Nr 991/XLIX/2022 Rady
Miejskiej w Piasecznie z dnia 23.02.2022 r. miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów Północny (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3722 z dnia 31 marca 2022 r.)
Możliwość zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu wraz
z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr WNP-I.4131.48.2022.JF Wojewody
Mazowieckiego z dnia 21 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3272
z dnia 21 marca 2022 r.) znajduje się na stronie internetowej gminy
Piaseczno: piaseczno.eu > Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) > planowanie przestrzenne > rejestr planów>uchwała nr 991/XLIX/2022
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 14 pkt 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945 ze
zm.) Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę Nr 296/XIII/2019
w dniu 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Julianów Północny. Zgodnie z wymogami ustawowymi podano do
wiadomości informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu.
Ogłoszono w prasie lokalnej, poprzez obwieszczenia oraz na stronie
internetowej gminy Piaseczno www.piaseczno.eu:
• o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu
i możliwości składania wniosków do realizowanego projektu
planu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia,
• o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i możliwości składania uwag.
Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego Nr WNP-

I.4131.48.2022.JF z dnia 21 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3272
z dnia 21 marca 2022 r.) stwierdzono nieważność uchwały Nr
991/XLIX/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23.02.2022 r. w zakresie ustaleń:
• § 26 pkt 2 lit. e, w zakresie sformułowania: „(…) budynków (…)”;
• części tekstowej i graﬁcznej, w zakresie terenu oznaczonego
symbolem 1K.
Podsumowanie
Sporządzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego analizowano możliwości rozwiązań alternatywnych. Podstawą sformułowania zasad zagospodarowania terenu
w planie była gruntowna analiza występujących uwarunkowań,
w tym stanu środowiska. W realizowanym planie zapewniono warunki do ochrony środowiska. Projekt ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został pozytywnie zaopiniowany
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Skutki ustaleń planu
nie będą miały zasięgu transgranicznego. Ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów Północny pozwalają na realizację założeń polityki przestrzennej miasta
i gminy Piaseczno określonej w „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego”. Zastosowanie zasad zawartych w ustaleniach planu pozwoli na rozwój gminy Piaseczna
w przyszłości z zachowaniem zasad ładu przestrzennego.
z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno mgr inż. arch. Anna
Pakulińska-Attia, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
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Strażacy przekażą
swój pojazd
kolegom z Ukrainy

Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
Radni jednogłośnie poparli inicjatywę strażaków z OSP
Złotokłos i zgodzili się na przekazanie samochodu pożarniczego strażakom z gminy Ivane-Puste z obwodu
tarnopolskiego w Ukrainie.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej ze Złotokłosu
w lutym br. otrzymała nowy wóz pożarniczy. Swój dotychczasowy pojazd strażacy przekazali kolegom z OSP Grochowa. Wobec tego stary samochód z Grochowej został
wyłączony z działań operacyjnych.
– W OSP Złotokłos pracuje pochodzący z Ukrainy strażak.
Kiedy okazało się, że w rejonie, z którego pochodzi, potrzebny jest wóz strażacki, jego koledzy zaproponowali przekazanie starego samochodu OSP Grochowa i przychyliliśmy
się do tej prośby, gdyż jest to nie tylko cenna oddolna inicjatywa, ale przede wszystkim kolejna okazja do udzielenia
konkretnej pomocy Ukrainie – mówi wiceburmistrz Hanna
Kułakowska-Michalak. Wobec tego burmistrz Piaseczna
zwrócił się do radnych z uchwałą w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Ivane-Puste z obwodu tarnopolskiego w postaci przekazania samochodu pożarniczego
marki Star z roku 1994. Na wniosek strażaków z OSP Złotokłos
koledzy ze wszystkich jednostek w powiecie piaseczyńskim
organizują zbiórkę niezbędnego sprzętu i wyposażenia, by
samochód, który traﬁ do potrzebujących, był w pełni wyposażony. Przy okazji planowane jest również przekazanie
pomocy medycznej i żywności.
– Środowisko strażaków cały czas bardzo wspiera akcje
związane z pomocą Ukraińcom. Pracują między innymi
przy rozładunkach i załadunkach darów, za co bardzo dziękuję – powiedział podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz
Daniel Putkiewicz.
Samochód wraz z pełnym wyposażeniem zostanie przekazany strażakom z gminy Ivane-Puste w najbliższych dniach.

Bezpłatne treningi
koszykówki

Foto pl.freepik.com
Zapraszamy na bezpłatne treningi koszykówki w Szkole
Podstawowej nr 3 oraz w Szkole Podstawowej nr 5
w Piasecznie w ramach programu SMOK.
W gminie Piaseczno w ramach programu współﬁnansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (zadanie pn. „Upowszechnianie sportu
dzieci i młodzieży w ramach działań prowadzonych przez
polskie związki sportowe”) przeprowadzane są bezpłatne
treningi koszykówki dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Zajęcia
będą się odbywać w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza
Zawadzkiego „Zośki” oraz w Szkole Podstawowej nr 5 im.
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piasecznie.
Zapisy na bezpłatne treningi koszykówki trwają przez
cały rok. Szczegółowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod numer 504 589 117.

I zastępca burmistrza:
Hanna Kułakowska-Michalak
II zastępca burmistrza:
Robert Widz
e-mail urzędowy:
urzad@piaseczno.eu

Druk:
Agora SA
Skład:
Marcin Borkowski

Za treść listów
i ogłoszeń redakcja
nie odpowiada.
Redakcja zastrzega
sobie prawo do
skracania
niezamówionych
materiałów.
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OFF-spring Festival 2022
Przed nami kolejne święto teatru i sztuki offowej, czyli plenerowy OFF-spring Festival.
Festiwal powstał w 2016
roku i na stałe zagościł w kalendarzu wydarzeń kulturalnych
miasta. W ostatnich latach spotykaliśmy się na terenie kolejki
wąskotorowej. Tym razem odbędzie się w sercu miasta, czyli
w Parku Miejskim, w dniach
10–11 czerwca. Przed nami uczta
dla oczu i uszu, ponieważ w programie, poza spektaklami, nie
zabraknie również muzyki.

Startujemy w piątek dwoma
doskonałymi spektaklami w wykonaniu Teatru Pantomimy
Mimo oraz Grupy Gra/nice. Kolejny dzień, sobota, będzie wypełniony atrakcjami dla całej rodziny. W okolicach parku możecie
spodziewać się food trucków, leżaków, muzyki, klaunad, performansów. Na wielki ﬁnał wystąpi
Teatr Biuro Podróży z widowiskiem „Eurydyka”.
Szczegółowy program pojawi się wkrótce na www.kulturalni.pl. Wstęp bezpłatny.

KALENDARIUM – CZERWIEC
Pełna lista wydarzeń na stronie www.kulturalni.pl
1 czerwca, godz. 18.00
DZIEŃ DZIECKA W JÓZEFOSŁAWIU. ANIMACJE
Józefosław, Park Północny,
ul. Ogrodowa 2. Wstęp wolny

OFF-spring „Eurydyka” Teatr Biuro Podróży Foto Ewelina Smull

Festiwal im. Witolda Maliszewskiego

Za nami dwa z cyklu czterech
znakomitych koncertów muzyki
klasycznej w ramach IV Festiwalu im. Witolda Maliszew-

Chór Archikatedry Warszawskiej
skiego. Ideą naczelną wydarzenia
jest wykonanie odkrytej po wielu
latach znakomitej muzyki patrona festiwalu, który mieszkał,

tworzył i zmarł w Piasecznie.
Centrum Kultury w Piasecznie
wraz z Fundacją Sztuka i Pasja
zapraszają na dwa kolejne koncerty w wykonaniu Chóru Archikatedry Warszawskiej oraz zespołu Warsaw String Ensemble
w towarzystwie Magdaleny
Schabowskiej i Katarzyny Kraszewskiej. Podczas ostatniego,
czerwcowego koncertu „Moniuszko – w 150. rocznicę śmierci
kompozytora” osobistym rodzinnym wspomnieniem o kompozytorze podzieli się Elżbieta
Stanisława Alicja Janowska-Moniuszko. Wstęp na koncerty jest
bezpłatny. Wydarzenie jest
współﬁnansowane ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego.

5 czerwca, godz. 20.15
Chór Archikatedry Warszawskiej pod dyrekcją Dariusza Zimnickiego
Piaseczno, kościół pw. Matki Bożej Różańcowej, ul. Słowicza 1

Program pozostałych koncertów w ramach festiwalu:

Prowadzenie i komentarz: Malina Sarnowska

19 czerwca, godz. 17.00
„Moniuszko – w 150. rocznicę
śmierci kompozytora”
Warsaw String Ensemble
Magdalena Schabowska
– sopran
Katarzyna Kraszewska
– fortepian
Osobistym rodzinnym wspomnieniem o kompozytorze podzieli się Elżbieta Stanisława Alicja Janowska-Moniuszko
Konstancin-Jeziorna, Hugonówka,
ul. Mostowa 15

„Dla Ukrainy” / „Для України”
Centrum Kultury w Piasecznie.
Zbiórką charytatywną na rzecz
Ukrainy zajmie się Fundacja Pomóż Dorosnąć. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
„Dla Ukrainy” / „Для України” –
koncert i zbiórka na rzecz
Ukrainy
wystąpią: Łysa Góra oraz chóry
i zespoły (pod dyrekcją Iriny Puskarovej i Andżeliki Adamus)
22 maja (niedziela), godz. 18.00,
wstęp wolny
skwer Kisiela, Piaseczno
ZAPRASZAMY!

Łysa Góra

ALE UBAW! DZIEŃ DZIECKA W PIASECZNIE
29 maja centrum Piaseczna zmieni się w miasto dzieci.
Przed nami dzień atrakcji kulturalnych, gier, zabaw i animacji
dla najmłodszych i nieco starszych. Centrum Kultury w Piasecznie przygotowało dwa
spektakle w wykonaniu Teatru
Barnaby, muzyczne audycje, Akcję Sztaluga oraz mnóstwo gier
i animacji. Do wydarzenia przyłączyły się również Wydział Gospodarki Odpadami oraz PWiK
Piaseczno, które przygotowały

5 czerwca, godz. 10.00
ULICAMI PIASECZNA. MIEJSKI
SPACER HISTORYCZNY
ŚLADAMI ARTYSTÓW
I NIE TYLKO
Prowadzenie - Dorota Zając
Zbiórka: ul. Kościuszki 49 –
przed Domem Kultury. Koniec: Jałowcowa. Wstęp wolny
5 czerwca, godz. 20.15
IV FESTIWAL IM. WITOLDA
MALISZEWSKIEGO
Chór Archikatedry Warszawskiej pod dyr. Dariusza Zimnickiego
Piaseczno, kościół pw. Matki
Bożej Różańcowej, ul. Słowicza 1. Wstęp wolny
10, 11 czerwca
OFF SPRING FESTIWAL
TEATR GRANICE, CENTRUM
PANTOMIMY MIMO, KONCERT NA GONGACH, MACIEJ
CEMPURA „METAL”, TEATR
BIURO PODRÓŻY, KLAUNADA
Piaseczno, Park im. Książąt
Mazowieckich. Wstęp wolny
11 czerwca, godz. 10.00
SPOTKANIA ZE SZTUKĄ DLA
DZIECI. ARTYŚCI MALUJĄCY
FOLKLOR
Liryczne kompozycje dzieci
na obrazach Tadeusza Makowskiego
Prowadzenie Elżbieta Lipska
Piaseczno, Dom Kultury, ul.
Kościuszki 49. Wstęp 10 zł

Zbiórka charytatywna i koncert na rzecz Ukrainy
22 maja o godz. 18.00 zapraszamy na skwer Kisiela. Dla
Ukrainy zagrają znany i lubiany
zespół folkowy Łysa Góra z projektem „Łysa Góra akustycznie”,
a także chóry i zespoły wokalne,
które na co dzień spotykają się
w Przystanku Kultura. Chór Słowiański pod dyrekcją Iriny Puskarovej, pomimo niedługiego
istnienia, ma za sobą kilka wygranych festiwali w kraju i za
granicą. Międzynarodowy zespół wokalny prowadzony przez
Andżelikę Adamus to z kolei najmłodsze muzyczne „dziecko”

3-5 czerwca
DNI JÓZEFOSŁAWIA
Koncerty, Zlot Food Trucków, Piknik Rodzinny
Józefosław, Parking TECHNICOLOR, ul. Julianowska 65A.
Wstęp wolny

stanowiska z warsztatami ekologicznymi. Biuro Promocji i Kultury Gminy Piaseczno zaprasza
najmłodszych na dmuchaną
zjeżdżalnię. Podczas wydarzenia Centrum Kultury w Piasecznie ogłosi wyniki i wręczy
nagrody w konkursie „Muzyką
malowane – Witold Maliszewski”. Ale Ubaw! startuje o godzinie 12.00. Na wszystkie atrakcje wstęp jest bezpłatny.

11 czerwca, godz. 10.00
WSZECHNICA RODZICA. LODOWA SENSOPLASTYKA®
Prowadzenie – Justyna Duksztulska
Przystanek Kultura, pl. Piłsudskiego 9. Wstęp 40 zł
11 czerwca, godz. 11.00
RELAKS W RUCHU. WARSZTATY W PARKU MIEJSKIM
Prowadzenie – Weronika Zaborowska - „Światoczułość”
Przystanek Kultura, pl. Piłsudskiego 9. Wstęp 35 zł
11 czerwca, godz. 11.00
WSZECHNICA RODZICA. BAJKI
Z KLISZY
DLA CIEBIE TATO!
Prowadzenie – Magdalena
Woźniak, Diana Strugała
Przystanek Kultura, pl. Piłsudskiego 9. Wstęp wolny
11 czerwca, godz. 16.00
PIKNIK SOŁECKI
Interaktywny spektakl
familijny „O Szewczyku,
co Smoka Wawelskiego
pokonał”

Orzeszyn, plac rekreacyjny,
ul. Klonowa. Wstęp wolny
12 czerwca, godzina 19.00
SCENA JÓZEFOSŁAW.
JULITA KOŻUSZEK
Józefosław, Klub Kultury, ul.
Julianowska 67A. Wstęp wolny
14 czerwca
godz. 10.00, 11.00, 12.00
FILHARMONIA NARODOWA.
W KRAINIE WYOBRAŹNI
Piaseczno, Dom Kultury, ul.
Kościuszki 49. Wstęp 8 zł
14 czerwca, godz. 11.00
WSZECHNICA RODZICA.
NOSIDŁOWY ZAWRÓT GŁOWY
Prowadzenie – Weronika
Misztal , Monika Maciołek
Przystanek Kultura, pl. Piłsudskiego 9. Wstęp wolny
18 czerwca, godz. 14.00
PRZEGLĄD PIEŚNI LUDOWEJ
Złotokłos, Klub Kultury, ul.
3 Maja 30. Wstęp wolny
18 czerwca, godz. 19.00
SCENA JÓZEFOSŁAW.
Wystąpi zespół CZARNY SEN
Józefosław, Klub Kultury, ul.
Julianowska 67A. Wstęp wolny
18 czerwca, godz. 19.00
SCENA JÓZEFOSŁAW.
WE LOVE THE BEATLES
SCOTCH MARTIN PROJECT
Józefosław, Klub Kultury, ul.
Julianowska 67A. Wstęp
wolny
19 czerwca, godz. 17.00
IV FESTIWAL IM. WITOLDA
MALISZEWSKIEGO
„Moniuszko w 150 rocznicę
śmierci kompozytora”
Warsaw String Ensemble:
Magdalena Schabowska
– sopran, Katarzyna Kraszewska – fortepian
Wspomnienie o kompozytorze - E. S. A. Janowska-Moniuszko
Konstancin-Jeziorna, Hugonówka, ul. Mostowa 15.
Wstęp wolny
25 czerwca, godz. 10.00
WSZECHNICA RODZICA. EGZOTYCZNA SENSOPLASTYKA
Przystanek Kultura, pl. Piłsudskiego 9. Wstęp 40 zł
25 czerwca
NOC KUPAŁY.
WSPÓLNE KORZENIE
PIASECZYŃSKIE SPOTKANIA
Z UKRAINĄ
16.00-18.00 - rękodzieło,
degustacje potraw, książka
i edukacja, Fundacja Nasz
Wybór, plecenie wianków
z grupą Kłosowianki
18.00-21.30 - koncerty zespołów Malwa Band oraz
Michalove
21.30 - Obrzęd Nocy Świętojańskiej - korowód, puszczanie wianków, pokaz ognia
oraz tradycyjne pieśni i tańce
Piaseczno, skwer Kisiela
oraz Park Miejski im. Książąt
Mazowieckich. Wstęp wolny
ZAPRASZAMY!

