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Sesja Rady Miejskiej

Kino Plenerowe

Sarsa w Piasecznie

odbędzie się 13 lipca 2022
roku o godzinie 9.30. Sesja
dostępna online,
porządek obrad na stronie
www.piaseczno.eu.

W lipcowe i sierpniowe piątkowe
wieczory zapraszamy na pokazy
kina pod chmurką. Lipcowe seanse
na skwerze Kisiela startują o godz.
21.30, natomiast sierpniowe o godz.
21.00. Wstęp wolny.
*str. 8

13 sierpnia o godz. 20.00 Centrum
Kultury zaprasza na koncert
lubianej i popularnej artystki
Sarsy. Bilety do kupienia na kulturalni.pl. Miejsce: Boisko pod
Balonem, ul. 1 Maja 16. *str. 8

Inwestycje drogowe

Ruszył Budżet Obywatelski 2023
Mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu zdecydują, na co wydać milion złotych z gminnego
budżetu w 2023 roku. Projekty można zgłaszać od 15 czerwca do 6 lipca 2022 roku.

Warianty dla ulicy Kuropatwy w Józefosławiu oraz zakończenie projektowania
i dofinansowanie dla ulicy Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i Żabieńcu.
str. 2

Innowacyjne Piaseczno

Gmina Piaseczno otrzymała wyróżnienie
w konkursie Innowacyjny Samorząd za
zgłoszony w kategorii gminy miejsko-wiejskiej projekt „System monitorowania i obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych w gminie Piaseczno”.
str. 3

Samochodem do Szkoły

Trwają przygotowania do rozpoczęcia akcji
społecznej Samochodem do Szkoły. Ma ona
zachęcić uczniów i rodziców do zmiany nawyków komunikacyjnych.
str. 4

Konsultacje okolic dworca

Do 8 lipca trwa prezentacja koncepcji
urbanistycznej dla części Piaseczna
położonej wokół dworca PKP i dyskusja
nad nią.
str. 5

Potańcówki na Kisielu

2 lipca startują Potańcówki na Kisielu – ﬂagowa wakacyjna impreza taneczna w naszej gminie. W tym roku zaplanowano szereg nowych atrakcji. Zapraszamy 2, 16 i 30
lipca oraz 13 i 27 sierpnia w godz. 17.00-21.00
str. 8
na skwer Kisiela w Piasecznie.

Budżet Obywatelski, organizowany
w Piasecznie już po raz szósty, podobnie jak w roku ubiegłym będzie obejmował całą gminę Piaseczno – miasto
oraz 32 sołectwa – zarówno na etapie
zgłaszania projektów, głosowania, jak
i realizacji zadań, które zostaną wybrane głosami mieszkańców. W nowym regulaminie pojawiły się istotne
zmiany. Zniknął dotychczasowy podział na projekty „miękkie” i „twarde”,
pojawiła się z kolei deﬁnicja ogólnodostępności. Wszystkie informacje
dotyczące zasad realizacji Budżetu
Obywatelskiego w Piasecznie w 2023
roku. dostępne są na stronie internetowej www.bo.piaseczno.eu.
Zgłaszanie projektów
Etap zgłaszania projektów rozpoczął się 15 czerwca. Swoje pomysły
mieszkańcy mogą zgłaszać do 6 lipca
br. Każdy z mieszkańców gminy może
złożyć maksymalnie trzy projekty. Zaproponowane zadania muszą być
możliwe do realizacji w jednym roku
budżetowym, w przypadku zadań infrastrukturalnych lub remontowych
muszą dotyczyć nieruchomości, do
których gmina posiada tytuł prawny,
muszą też mieścić się w zakresie zadań
własnych gminy. Zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania muszą być dostępne nieodpłatnie
i ogólnodostępne. Wartość pojedynczego projektu nie może przekraczać
130 tys. zł.
Zachęcamy do elektronicznego
składania projektów za pośrednictwem strony bo.piaseczno.eu. Zakładając konto, możemy wypełnić

formularz zgłoszeniowy, a także zagłosować na wybrane projekty.
W dalszym ciągu będzie możliwość
złożenia formularza w wersji papierowej, po uprzednim ustaleniu terminu z koordynatorem. Do każdego
formularza zgłoszeniowego należy
dołączyć oryginalną listę poparcia –
min. 15 osób z terenu gminy Piaseczno popierających dany projekt.
Konsultowanie pomysłów i pomoc
w przygotowaniu projektów będzie się
odbywać poprzez kontakt telefoniczny,
mailowy lub po wcześniejszym umówieniu się z koordynatorem Budżetu
Obywatelskiego w Urzędzie Miasta
i Gminy Piaseczno.
Termin zgłaszania projektów
upływa 6 lipca 2022 r.
Głosowanie
Głosować mogą wszyscy mieszkańcy gminy Piaseczno. Każdy głosujący będzie miał do rozdysponowania 1 mln zł wśród wszystkich
projektów. Zachęcamy do głosowania online za pomocą internetowego
systemu dostępnego na stronie
bo.piaseczno.eu. Głosowanie odbędzie się w dniach 21–30 września
2022 r. Głosować będzie można również za pomocą tradycyjnych kart
papierowych dostępnych w wyznaczonych punktach.
W tegorocznej edycji Budżetu
Obywatelskiego, nie ma limitu wiekowego. Osoby małoletnie mogą
wziąć czynny udział w Budżecie
Obywatelskim, jedynym warunkiem jest zgoda przedstawiciela ustawowego na udział w głosowaniu.

Realizacja
Obecnie trwa realizacja projektów z Budżetu Obywatelskiego 2022,
a także projektów z poprzedniej edycji z roku 2021, których realizacja została przeniesiona na rok bieżący.
Z kolei projekty, które mieszkańcy
Piaseczna wybiorą w roku bieżącym,
zostaną zrealizowane w roku 2023.
Harmonogram
– Zgłaszanie projektów: od 15 czerwca
do 6 lipca 2022 r.
– Weryfikacja projektów: od 7 lipca
do 5 sierpnia 2022 r.
– Zamieszczenie w internetowym
systemie obsługi Budżetu Obywatelskiego informacji o wyniku oceny
projektów: do 12 sierpnia 2022 r.
– Składanie i rozpatrywanie odwołań: od 16 do 23 sierpnia 2022 r.
– Możliwość wycofania projektów
przez pomysłodawcę: do 31 sierpnia.
– Zamieszczenie w internetowym
systemie obsługi Budżetu Obywatel-

skiego informacji o wyniku rozpatrzenia odwołania i przekazanie jej
pomysłodawcy: 1–8 września 2022 r.
– Ogłoszenie listy projektów zakwaliﬁkowanych do głosowania: do 14 września 2022 r.
– Głosowanie mieszkańców Piaseczna
na zakwaliﬁkowane projekty: od 21 do
30 września 2022 r.
– Ustalenie wyników głosowania:
od 1 do 12 października 2022 r.
– Ogłoszenie listy projektów wybranych w głosowaniu: do 14 października 2022 r.
Więcej szczegółów na stronie
bo.piaseczno.eu, która jest w pełni dostępna od 15 czerwca 2022 r., a także
na naszym Facebooku: fb.com/Budzet.Piaseczno.
W razie pytań prosimy o kontakt
z koordynatorem Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie: anna.grzejszczyk@piaseczno.eu, tel. 22 701 76 50.
ZGŁOŚ PROJEKT!

Burmistrz otrzymał absolutorium i wotum zaufania
Na sesji Rady Miejskiej 22 czerwca br. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz
otrzymał od radnych absolutorium stosunkiem głosów 18 za – 5 przeciw.
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
przedstawił na sesji prezentację dotyczącą „Raportu o stanie gminy”
za rok 2021, wskazując najważniejsze zadania realizowane przez
gminę. Raport jest od czterech
lat obowiązkowym dokumentem,
który każdego roku przygotowywany jest przez burmistrza, a na
jego podstawie radni udzielają mu
wotum zaufania. Po odczytaniu
pozytywnej opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej radni udzielili burmistrzowi absolutorium za realizację budżetu w 2021 roku.
– Dziękuję radnym za zaufanie
i docenienie pracy, nie tylko mojej,
ale również całej rzeszy pracowni-

ków urzędu, jednostek organizacyjnych i spółek gminnych. Na sukces
samorządu składa się bowiem codzienna praca osób, których Państwo często nie znacie i na co dzień
nie widzicie – podkreślał po głosowaniu burmistrz Daniel Putkiewicz.
– Mam nadzieję, że wspólnie, z nową
energią, będziemy kontynuować rok
2022, tak aby całą kadencję podsumować osiągnięciami, z których
wszyscy będziemy dumni i zadowoleni.
Z prezentacją oraz pełną treścią
raportu można zapoznać się na stronie internetowej urzędu: www.piaseczno.eu.
*

Burmistrz przedstawił „Raport o stanie gminy” za rok 2021
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
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Dobrostan w naszych
szkołach i przedszkolach
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Kompromisowy wariant dla ul. Kuropatwy
Pragnąc poznać stanowisko mieszkańców w sprawie przygotowanych rozwiązań
technicznych dla poprawy bezpieczeństwa na ul. Kuropatwy w Lesznowoli, gmina
Piaseczno ogłosiła konsultacje społeczne. W ich wyniku powstał nowy wariant
uwzględniający uwagi mieszkańców.

Foto archiwum URZĄD MIASTA
Gmina Piaseczno otrzymała wyróżnienie i tytuł Lidera
Dobrostanu za dążenie do realizacji idei dobrostanu
w naszych placówkach oświatowych.
Od 2021 roku współpracujemy z Akademią Dobrostanu Sensor prowadzoną przez Ewę Radanowicz, wieloletnią dyrektor
szkoły w Radowie Małym. Dzięki wprowadzonym w tej szkole
zmianom uczniowie uzyskali znacznie lepsze wyniki egzaminów
zewnętrznych niż w latach wcześniejszych. Jednak głównym
celem, który przyświecał inicjatorom, była zmiana podejścia
do wszystkich uczestników procesu nauczania i stworzenie
przyjaznych warunków dla kreatywności i rozwoju nauczycieli.
– Bo w szkole czy przedszkolu kluczowe nie są i nie powinny być programy i stopnie, tylko człowiek. Ta prosta
prawda w codziennym funkcjonowaniu często jest zapominana – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.
– Reformę edukacji planuje się na poziomie centralnym,
tworząc ustawodawstwo i impulsy do rozwoju, jednak prawdziwa jakościowa zmiana w procesie uczenia się wykuwana
jest oddolnie, w codziennej pracy szkół i przedszkoli.
W 2021 roku dyrektorzy prowadzonych przez gminę
Piaseczno przedszkoli i szkół przeszli szkolenie pt. „Dobrostan pod lupą w szkole i przedszkolu – diagnoza na rzecz
zmiany na lepsze”. Szkolenie w formie warsztatów dotyczyło projektowania zmian na lepsze, diagnozy potrzeb
człowieka, ale także kreatywnego rozwiązywania problemów i wdrażania rozwiązań. Spotkanie to było impulsem,
który pokazał dyrektorom potrzebę wprowadzenia zmian
i zadbania o dobrostan wszystkich uczestników procesów
kształcenia, rozpoczynając od dyrektora jako lidera zmian.
W kolejnym kroku przedszkola i szkoły zajęły się autodiagnozą swoich placówek prowadzoną wspólnie z uczniami,
nauczycielami i rodzicami.
Autodiagnoza placówki jest pierwszym, najważniejszym
elementem zmiany i rozpoczyna proces myślenia o niej i o tym,
co nas otacza. Dokument uwzględnia trzydzieści obszarów,
które porządkują konkretne działania na rzecz spełnienia standardów dobrostanu, opartych na piramidzie potrzeb Maslowa.
Część pierwsza to diagnoza potrzeb podstawowych – ﬁzjologicznych i poczucia bezpieczeństwa, druga zaś dotyczy potrzeb
wyższego rzędu, tj. przynależności, szacunku, uznania i samorealizacji. Każda z placówek wyciąga inne wnioski, które mają
najistotniejsze znaczenie i wymagają poprawy właśnie w tej
placówce.
– Cieszę się ogromnie, że udało mi się zachęcić dyrektorów do spojrzenia na ich placówki z boku, z innej perspektywy.
Hasło „out of the box” dotyczy również niestandardowego,
nieszablonowego podejścia do współpracy z nauczycielami
i rodzicami – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. – Ogromnie doceniam pracę naszych dyrektorów
i wierzę, że do końca roku 2022 wszystkie nasze placówki nie
tylko otrzymają certyﬁkat Lidera Dobrostanu, ale przede
wszystkim będą dbać o dobrostan nauczycieli, uczniów, pracowników, rodziców i kadry zarządzającej. Tego wszystkim
życzę, bo edukacja potrzebuje nowego kształtu, nie tylko
w podstawie programowej.
Certyfikaty Lidera Dobrostanu otrzymały już: Szkoła
Podstawowa w Głoskowie, Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 6,
Przedszkole nr 9, Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 11.
Za realizację programu w swoich szkołach wyróżniona
została również gmina Piaseczno.
– Zależy nam na tym, żeby nasze szkoły i przedszkola
były estetyczne, dobrze wyposażone i zapewniały wysoki
poziom kształcenia, ale również gwarantowały dzieciom
poczucie bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze ﬁzycznym,
jak i psychicznym, i aby dawały szansę rozwoju indywidualnych predyspozycji oraz kształtowania relacji społecznych
– mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – W dzisiejszych, trudnych czasach troska o dobrostan, zwłaszcza młodych ludzi,
wydaje się wyjątkowo ważna.
– Nagrodę, którą miałam przyjemność odebrać, dedykuję dyrektorom i nauczycielom za ich gotowość i chęć
wprowadzania w piaseczyńskiej edukacji zmian na lepsze
– mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.

W ramach konsultacji społecznych dla przebudowy ul. Kuropatwy zaprezentowaliśmy trzy
warianty koncepcji drogowych
i do 4 maja 2022 r. czekaliśmy na
uwagi i sugestie zainteresowanych stron.
– Podkreślamy, że szukamy
optymalnego rozwiązania, w którym poprawimy bezpieczeństwo
wszystkich uczestników ruchu
drogowego przy jednoczesnym
zminimalizowaniu skutków
poszerzenia pasa drogowego
– mówi wiceburmistrz Robert
Widz. – Przyjęliśmy założenie, że
zajęcie fragmentów nieruchomości powinno się odbywać
tam, gdzie zagospodarowanie
posesji jest jak najmniejsze.
Aktywny udział
mieszkańców
Podczas trwających konsultacji społecznych napłynęło do
nas 90 wiadomości. Po analizie
postulatów mieszkańców trzy
samorządy uczestniczące w projektowaniu rozwiązań drogowych – Lesznowola, Piaseczno
i Ursynów – zdecydowały o przygotowaniu koncepcji, która jest
różna od przedstawionych wariantów, ale jednocześnie najbardziej przybliża nas do realizacji
postulatów mieszkańców okolicy ul. Kuropatwy.
– Przygotowaliśmy wstępny
projekt wynikający z konsultacji.
Dokonaliśmy już jego korekty
pod kątem bezpieczeństwa,
zwłaszcza po południowej stronie

Ulica Kuropatwy
drogi, w tym w sąsiedztwie osiedla przy ul. Kuropatwy 8 – mówi
wiceburmistrz Robert Widz. – Należy pamiętać, że wszelkie zmiany
dotyczące przebiegu chodnika po
południowej stronie wiążą się
z pogorszeniem bezpieczeństwa
mieszkańców tej strony ulicy.
Trzeba mieć też na uwadze, że na
etapie projektowania mogą zostać
wprowadzone drobne korekty
wynikające z konieczności spełnienia wymogów technicznych
w celu uzyskania pozwolenia na
budowę – podkreśla wiceburmistrz. – Cieszy nas również fakt,
że wiele głosów popiera potrzebę
przebudowy drogi i podniesienia
bezpieczeństwa wszystkich
uczestników ruchu.
Kwestia poprawy bezpieczeństwa na tej drodze, przede

Foto Robert Widz/URZĄD MIASTA
wszystkim pieszych, jest kluczowa. Projekt przewiduje budowę chodnika, infrastruktury
rowerowej, ale też wykonanie
przejść dla pieszych oraz skrzyżowań na wyniesieniu. Konieczne jest również poszerzenie
pasa jezdni tak, by pojazdy mogły
się bezpiecznie wymijać. Poprawa nawierzchni drogi powinna też zmniejszyć natężenie
hałasu. W Projekcie Stałej Organizacji Ruchu wprowadzono
także ograniczenie do 3,5 t oraz
wprowadzono ograniczenie
prędkości do 30 km/h.
Optymalne rozwiązanie
– Dołożyliśmy wszelkich
starań, aby jak najwięcej Państwa postulatów zostało spełnionych. Zmniejszyliśmy szero-

kość pasa drogi, zachowując
akceptowalny poziom bezpieczeństwa. Niektóre z postulatów nie mogą jednak zostać
spełnione, bowiem projekt budowlany musi być zgodny z wymaganiami technicznymi, aby
w określonym kształcie stał się
przedmiotem postępowania administracyjnego, zakończonego
wydaniem pozwolenia na budowę danej drogi – wyjaśnia
wiceburmistrz Robert Widz.
– Przed nami etap projektowania i uzyskania pozwolenia na
budowę. Mamy nadzieję, że
trzy samorządy porozumieją się
sprawnie w kwestii ﬁnansowania budowy drogi i w przyszłym
roku dojdzie do realizacji tej kluczowej inwestycji drogowej.
*

Rozbudowa ulicy Ptaków Leśnych
Zakończyło się projektowanie ul. Ptaków Leśnych, prowadzącej od drogi krajowej
nr 79 na wysokości Żabieńca w kierunku Konstancina-Jeziorny.
Zadanie pn. „Rozbudowa ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i Żabieńcu” obejmuje: rozbudowę
drogi, budowę chodnika dla pieszych, przebudowę skrzyżowań
(w tym wyniesionych), budowę
zjazdów i elementów uspokojenia ruchu, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej,
przebudowę systemu odwodnienia (rowy drogowe, wpusty,
przykanaliki, drenaże, pompownie), przebudowę sieci gazowej,
oświetlenia ulicznego, urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z oznakowaniem
oraz przebudowę sieci uzbrojenia terenu. Zaplanowana rozbudowa jest inwestycją kompleksową, obejmującą wszystkie
niezbędne roboty związane
z poszczególnymi branżami na
długości około 2,9 km.
Rozbudowa ul. Ptaków Leśnych podniesie bezpieczeństwo
użytkowników ruchu, zarówno
pieszych, jak i zmotoryzowanych. Podniesienie standardów
technicznych drogi i kształtowanie przyjaznej dla środowiska
struktury systemu drogowego
wpłyną pozytywnie na zwiększenie dostępności i spójności
tego obszaru. Zmniejszona zo-

Ulica Ptaków Leśnych
stanie emisja spalin, gdyż poprawa przepustowości i jakości
drogi ograniczy powolny ruch
pojazdów. Inwestycja wpłynie
przede wszystkim na jakość życia mieszkańców dwóch miejscowości: Żabieńca i Jastrzębia.
Ulica Ptaków Leśnych to ważne
połączenie komunikacyjne pomiędzy gminami Piaseczno oraz
Konstancin-Jeziorna, stanowi
też bezpośredni dojazd do drogi
krajowej nr 79. Droga ta ma

Foto Maciej Wesołowski
istotne znaczenie dla spójności
i jednorodności sieci dróg publicznych i podniesienia standardów technicznych.
Harmonogram:
• w III kwartale 2022 r. planowane jest skompletowanie
uzgodnień dokumentacji z licznymi gestorami sieci, takimi jak
PWiK Piaseczno, Polska Grupa
Energetyczna PGE, Orange, Polska Spółka Gazownictwa, Mazowieckie Sieci Światłowodowe

itp., a także uzyskanie decyzji
wodnoprawnej;
• w październiku br. planowane
jest wystąpienie z wnioskiem
o uzyskanie decyzji ZRID z zakładanym terminem uzyskania decyzji na przełomie lat 2022 i 2023.
Całkowita wartość zadania:
25 827 026,86 zł, w tym 24 535
675,51 zł doﬁnansowania z drugiej edycji Programu Inwestycji
Strategicznych – Rządowego
Funduszu Polski Ład.
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Inwentaryzacja 50 historycznych
pomników na cmentarzu

3
Sukces Piaseczna w rankingu
Perły Samorządu

Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna przeprowadziło inwentaryzację 50 historycznych pomników nagrobnych z cmentarza paraﬁalnego w Piasecznie. To początek dłuższego procesu.
Realizowany od ubiegłego roku
przez Towarzystwo Przyjaciół
Piaseczna projekt inwentaryzacji
nagrobków na cmentarzu paraﬁalnym przy ul. Kościuszki w Piasecznie pozwoli na wpisanie nagrobków do Rejestru Zabytków
Województwa Mazowieckiego.
– Projekt inwentaryzacji to
kluczowy element wieloetapowego procesu zabezpieczania zabytkowych pomników nagrobnych na naszym cmentarzu
– mówi prezes TPP Krzysztof Kasprzycki. – Ta profesjonalna dokumentacja jest na tyle ważna,
że przekazaliśmy ją Burmistrzowi
Miasta i Gminy Piaseczno Danielowi Putkiewiczowi oraz gospodarzowi cmentarza proboszczowi
paraﬁi św. Anny księdzu prałatowi Andrzejowi Krynickiemu.
Dokumentacja trafiła również do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który dofinansował jej
realizację.
– To bardzo cenna inicjatywa
Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna.
Troska o nasze historyczne dziedzictwo, zabytki i pamięć o mieszkańcach, którzy zapisali się na kartach historii naszego miasta, są
bardzo ważne dla tworzenia tożsamości – mówi burmistrz Daniel
Putkiewicz. – Gmina Piaseczno od
lat wspiera renowację pomników
na zabytkowym cmentarzu paraﬁalnym i mam nadzieję, że dzięki
projektowi TPP kolejne zabytkowe
nagrobki będą miały szansę na renowację, również przy zewnętrznym wsparciu ﬁnansowym.
Przygotowane przez TPP
dokumenty pozwolą na wpisa-

Przedstawienie burmistrzowi kart ewidencyjnych zabytkowych pomników
Foto archiwum Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna
nie do Rejestru Zabytków Województwa Mazowieckiego poszczególnych nagrobków i objęcie ich ochroną konserwatorską.
Na razie taką ochroną objęty
jest cmentarz paraﬁalny w Piasecznie jako cały obiekt, ale
każdy indywidualny pomnik
podlega indywidualnej ocenie.
Dokumentacja (zgodnie
z ustawą o ochronie zabytków)
zawiera wiele szczegółów, są to
m.in.: nazwa, materiał, technika,
miejscowość, adres i miejsce
przechowywania, przynależność
administracyjna, właściciel i jego
adres, forma ochrony, opracowanie karty ewidencyjnej, styl, czas
powstania, autor, szkoła, warsztat, wymiary, liczba obiektów; fotograﬁa, opis, znaki, sygnatury,
napisy; historia, stan zachowania
i najpilniejsze postulaty konserwatorskie, akta archiwalne, źródła ikonograficzne, adnotacje

o inspekcjach, informacje o zmianach, uwagi. Dodatkowo zdjęcia
pomników nagrobnych zostały
wykonane w formie serii zdjęć
szczegółowych detali rzeźbiarskich – min. 1 zdjęcie ukazujące
cały pomnik nagrobny oraz min.
1 detal rzeźbiarski każdego ze
wskazanych pomników nagrobnych dokumentujący ich stan zachowania w celu umożliwienia
ich ewentualnego odtworzenia.
– Realizacja dokładnej inwentaryzacji w tak szerokim
zakresie przez zaangażowanie
urzędników z Warszawy kosztowałaby przynajmniej dwa
razy więcej – zaznacza skarbnik
TPP Jerzy Mościcki. – To dzięki
pracy lokalnej organizacji pozarządowej, pracy wolontariuszy,
koszty detalicznego projektu są
mniejsze, a dzięki temu objęto
nim większą liczbę pomników
– podkreśla Mościcki.

– Mamy nadzieję, że karty
ewidencyjne 50 zabytków ruchomych, których treść została uzgodniona z MWKZ,
będą pomocne dla parafii oraz
historyków zainteresowanych
podtrzymywaniem lokalnego
dziedzictwa gminy Piaseczno
dla kolejnych pokoleń mieszkańców – mówi pomysłodawca
i koordynator projektu naukowo-badawczego, członek
zarządu TPP Piotr Kalbarczyk.
– A to nie koniec, staramy się
we współpracy z MWKZ przeprowadzić kolejne prace inwentaryzacyjne.
Przy okazji, w ramach inwentaryzacji, 11 września 2021
roku wolontariusze TPP uprzątnęli i oczyścili ze śmieci 50 pomników nagrobnych. W tej
akcji społecznej wzięło udział
jedenaście osób.
*

Piaseczno wyróżnione za innowacje
Gmina Piaseczno otrzymała wyróżnienie w konkursie Innowacyjny Samorząd za zgłoszony w kategorii gminy miejsko-wiejskiej projekt „System monitorowania i obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych w gminie Piaseczno”.
Konkurs Innowacyjny Samorząd
to projekt Serwisu Samorządowego PAP, w którym nagradzane
są najbardziej innowacyjne
gminy, miasta, powiaty i województwa. W tegorocznej edycji
konkursu zgłoszono 237 projektów. Najwięcej, bo aż 64, wpłynęło w kategorii gmin miejskich.
Gminy wiejskie złożyły 51 projektów, gminy miejsko-wiejskie
– 37, powiaty, duże miasta oraz
województwa – po 28.
26 maja 2022 r., podczas
uroczystej gali zorganizowanej
w Warszawie, Burmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz odebrał wyróżnienie
przyznane naszej gminie.
Charakterystyka wyróżnionego projektu
Projekt, który został doceniony w konkursie, dotyczy rozliczania opłat za korzystanie ze
stołówek szkolnych.
– Podstawową funkcjonalnością systemu jest możliwość kontroli opłat za posiłki przy ich wy-

Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA
dawaniu na stołówkach szkolnych. liwość zapisania nieograniczoKontrola odbywa się przy pomocy
nej liczby dzieci. Na tym koncie
Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca.
system odnotowuje kwoty
Dziecko odbierające posiłek przywpłat oraz inne informacje niekłada kartę do czytnika zamontozbędne do rozliczenia posiłków
wanego przy okienku wydawania
w danym okresie czasu (zakres
posiłków, a system automatycznie dat, którego dotyczy wpłata, rosprawdza, czy dana osoba ma
dzaj posiłku, ilość itp.).
prawo do uzyskania obiadu, tzn.
System ponadto umożliwia
czy wniesiona została opłata za podokonywanie opłat za wskasiłek – tłumaczy Tomasz Pawlak,
zany miesiąc, a nawet daje możkierownik Referatu Innowacji
liwość zapłacenia za cały seMiejskich w gminie Piaseczno.
mestr. Aby mieć możliwość
Każdy użytkownik systemu zamówienia posiłków, rodzice
(rodzic dziecka korzystającego najpierw wnoszą opłaty (zasize stołówki) posiada indywidulają swoje indywidualne konto),
alne konto, na którym ma moż- a następnie składają zamówie-

nia w ramach dostępnych środków. System umożliwia dokonywanie opłat poprzez automatyczne przelewy online, przelew
tradycyjny, a także obsługuje
płatność kartami płatniczymi.
Każde dziecko odbierające
obiad na stołówce przed wydaniem posiłku zbliża swoją Piaseczyńską Kartę Mieszkańca do
elektronicznego czytnika przy
ladzie wydawczej. Karty można
uzyskać bezpłatnie w Urzędzie
Miasta i Gminy Piaseczno.
Osobom nieuprawnionym
do otrzymania Piaseczyńskiej
Karty Mieszkańca (dzieci uczęszczające do piaseczyńskich szkół
niebędące mieszkańcami gminy)
wydane są w szkole karty zastępcze umożliwiające korzystanie z posiłków.
System oferuje wiele funkcjonalności dostępnych online
na indywidualnym koncie rodzica, ułatwia też rozliczanie
płatności – zarówno po stronie
rodziców, jak i placówek szkolnych czy gminy Piaseczno.

Foto archiwum URZĄD MIASTA
Gmina Piaseczno w czołówce najlepszych samorządów
w Polsce w dziesiątej edycji rankingu Perły Samorządu organizowanego przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Piaseczno
zajęło trzecie miejsce wśród gmin miejsko-wiejskich.
W tym roku ranking Perły Samorządu został zorganizowany po raz dziesiąty. Samorządy były oceniane na podstawie
bardzo szczegółowej ankiety dotyczącej zarówno sytuacji ﬁnansowej, realizowanych inwestycji, obsługi mieszkańców
przez urząd, działań podejmowanych m.in. w zakresie
ochrony środowiska, edukacji, kultury, zdrowia, rozwoju
przedsiębiorczości, pozyskiwania inwestorów czy środków
zewnętrznych, jak i wielu innych obszarów działalności samorządu gminy. W oparciu o zgromadzone dane kapituła
przygotowała ranking Perła Samorządu 2022. Nasz gmina
znalazła się w pierwszej trójce najlepszych samorządów
wśród gmin miejsko-wiejskich. Wyprzedziły nas Wasilków
oraz Aleksandrów Łódzki, który zdobył pierwsze miejsce.
– Każdy taki sukces oczywiście nas cieszy, bo pracujemy na niego wszyscy. Aktywność naszych mieszkańców
w połączeniu z wpływami z ich podatków, pracą Rady Miejskiej oraz urzędników, pozwala nam nieustająco zmieniać
Piaseczno na lepsze – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.
Szczegóły rankingu zostały opublikowane 25 maja 2022
roku na stronie internetowej „Dziennika Gazety Prawnej”
oraz w wydaniu papierowym gazety. Źródło: https://edgp.gazetaprawna.pl/wydanie/58453,25-maja-2022/74562,Samorzad-i-administracja-Perly-Samorzadu-2022/1.
Burmistrz Daniel Putkiewicz odebrał wyróżnienie podczas Kongresu Perły Samorządu, który odbył się w Gdyni
w dniach 18–19 maja 2022 r.

Wóz przekazany Ukrainie

W sobotę 4 czerwca 2022 r. nastąpiło przekazanie samochodu gaśniczego Star 244 strażakom z miejscowości
Ivane-Puste w Ukrainie.
Uroczyste przekazanie pojazdu to ﬁnał pomysłu OSP Złotokłos, żeby wesprzeć strażaków z objętej wojną Ukrainy. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej ze Złotokłosu w lutym br.
otrzymała nowy wóz pożarniczy. Swój dotychczasowy pojazd
strażacy przekazali kolegom z OSP Grochowa. Stary samochód z Grochowej został wyłączony z działań operacyjnych.
Po wybuchu wojny pochodzący z Ukrainy druh Sergiej
z OSP Złotokłos, dowiedziawszy się, że w jego rodzinnych
stronach potrzebne są samochody gaśnicze, zaproponował
przekazanie starego pojazdu kolegom z gminy Ivane-Puste.
– 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. Pomysł poparli również radni, którzy wyrazili zgodę na udzielenie
pomocy rzeczowej gminie Ivane-Puste w postaci przekazania samochodu pożarniczego marki STAR z roku 1994.
– Mam nadzieję, że samochód, z którego przez lata korzystali nasi strażacy, będzie dobrze służył naszym sąsiadom
zza wschodniej granicy – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.
– Dziękuję strażakom za tę cenną inicjatywę i wszystkim osobom, które wsparły akcję doposażenia i przekazania pojazdu.
Na wniosek strażaków z OSP Złotokłos koledzy ze wszystkich jednostek w powiecie piaseczyńskim zorganizowali
zbiórkę niezbędnego sprzętu i wyposażenia, by samochód,
który traﬁ do potrzebujących, był w pełni wyposażony.
W uroczystym przekazaniu samochodu strażakom
z Ukrainy w OSP Złotokłos uczestniczyli m.in. burmistrz Daniel Putkiewicz i wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak oraz radne Ewa Urbańska i Renata Mirosław.
Do granicy w Hrebennem ukraińskiego kolegę eskortowali strażacy z OSP Złotokłos.
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Akcja społeczna: Samochodem do Szkoły
Trwają przygotowania do rozpoczęcia akcji społecznej Samochodem do Szkoły. Ma ona zachęcić uczniów i rodziców do zmiany
nawyków komunikacyjnych. Gmina Piaseczno przygotowuje także specjalną, autorską aplikację, która pozwoli rodzicom na
sprawdzenie, czy dziecko bezpiecznie dotarło do szkoły. Będzie też miała funkcjonalności atrakcyjne dla samych uczniów.
Projekt Samochodem do Szkoły
jest, w ramach strategii ekologicznej, elementem szerszych
działań gminy Piaseczno służących ograniczeniu ruchu samochodowego i zaproponowaniu
mieszkańcom alternatywnych
metod i środków transportu –
zintegrowanego systemu komunikacji miejskiej oraz sieci
dróg rowerowych.
– Celem akcji społecznej
Samochodem do Szkoły jest
zmiana nawyków komunikacyjnych dotyczących odwożenia
dzieci do szkoły. Chcemy, aby coraz
więcej dzieci docierało do szkół za
pomocą zrównoważonych środków transportu, a nie dojeżdżało
do nich samochodem – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.
Odwożenie dziecka samochodem, szczególnie gdy auto
używane jest głównie do tego
celu, jest rozwiązaniem nieekologicznym, generującym wysoki
ślad węglowy oraz dramatycznie
zwiększającym natężenie ruchu
samochodowego wokół szkół
w godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych.
Akcja społeczna Samochodem do Szkoły skierowana jest
bezpośrednio do uczniów szkół
podstawowych klas 4–8 oraz ich
rodziców. W akcję zostaną zaangażowane również szkoły i pracujący w nich nauczyciele.

Cele długoterminowe akcji społecznej Samochodem
do Szkoły:
• zwiększenie odsetka dzieci
w wieku 10–15 lat (klasy 4–8)
samodzielnie docierających do
szkoły;
• podniesienie świadomości
dzieci, rodziców i nauczycieli
dotyczącej nawyków transportowych oraz promowanie samodzielnego docierania do
szkoły (pieszo, rowerem lub
autobusem) jako zdrowego,
bezpiecznego, ekologicznego
i ekonomicznie opłacalnego
rozwiązania;
• obniżenie natężenia ruchu samochodowego wokół szkół,
szczególnie w godzinach porannych przed rozpoczęciem lekcji,
a tym samym poprawa jakości
powietrza, bezpieczeństwa oraz
obniżenie hałasu w rejonie
szkół podstawowych.
Zmiana nawyków komunikacyjnych mieszkańców
gminy
Patrząc szerzej na nawyki
komunikacyjne mieszkańców,
samodzielne docieranie dzieci do
szkoły to jedno z zachowań, którego zmiana przyczyni się do obniżenia natężenia ruchu samochodowego na terenie gminy,
a tym samym poprawi jakość
powietrza, obniży poziom ha-

łasu oraz wpłynie na zdrowie
mieszkańców.
Doświadczenia miast europejskich pokazują, że istnieje
szereg zachowań, które warto
wzmacniać, chcąc budować
ekologiczne i zrównoważone
aglomeracje. Zachowania te grupują się wokół dwóch trendów:
• używanie roweru lub hulajnogi do poruszania się na krótszych dystansach w ramach dostępnej infrastruktury ścieżek
rowerowych;
• używanie sieci transportu publicznego lub rozwiązań hybrydowych, np. samochód + transport publiczny/rower/hulajnoga
elektryczna.
Sam/a Idę do Szkoły
Akcja społeczna Sam/a Idę do
Szkoły zostanie oparta o wdrożenie aplikacji mobilnej zachęcającej uczniów do samodzielnego
docierania do szkoły. Aplikacja
będzie wykorzystywać metody
grywalizacyjne, czyli rozwiązania pozwalające uczniom zdobywać punkty i nagrody w zamian
za samodzielne docieranie do i ze
szkoły.
Aplikacja będzie również spełniała cel edukacyjny, nakierowany
na budowanie proekologicznych
i prozdrowotnych postaw i zachowań. Zdobywanie wiedzy w aplikacji będzie się odbywało niejako

przy okazji i również będzie premiowane. Wierzymy, że edukacja
dzieci najefektywniej odbywa się
podczas gry i zabawy. Atrakcyjna
forma aplikacji będzie kluczem do
sukcesu, jeśli chodzi o zaangażowanie dzieci.
Aby jednak akcja odniosła
zamierzony skutek, kluczowa
jest równoległa praca z rodzicami dzieci. To przekonania i nawyki rodziców bardzo często
mają kluczowy wpływ na to, jak
dziecko dociera do szkoły. To od
rodziców zależy, czy pozwolą
dziecku na samodzielne chodzenie do szkoły i na ile będą je
do tego motywować.
Promocja aplikacji wśród
uczniów wymaga również zaangażowania dyrektorów szkół
oraz nauczycieli. To od nich będzie zależało, jak bardzo akcja
będzie w szkole promowana
i jak wielu uczniów weźmie
w niej udział. Liczymy na zaangażowanie szkół w akcję promującą projekt Samochodem
do Szkoły.
Bezpieczeństwo
najważniejsze
Z badań wynika, że w różnych miejscach w Polsce odsetek dzieci zawożonych do szkoły
samochodem wynosi powyżej
40%, podczas gdy ponad 80%
z nich mogłoby dotrzeć do placówki samodzielnie, zwłaszcza
że około 60% uczniów mieszka
w odległości do 1 km od szkoły.
Dlaczego tak się dzieje? Jednym
z głównych powodów są obawy
związane z bezpieczeństwem
dziecka. Dotyczy to szczególnie
dzieci młodszych. Rodzice obawiają się przede wszystkim, że
dziecko wpadnie pod samochód, ale też, że zostanie zaczepione np. przez pedoﬁla, okradzione lub porwane. W przypadku dzieci starszych bezpieczeństwo jest nadal na pierw-

szym miejscu deklarowanych
powodów wyboru samochodu.
Zaraz po nim pojawia się jednak
wygoda tego rozwiązania, doceniana głównie przez starszych uczniów w godzinach porannych.
Większość dowożących
dzieci samochodem rodziców
jest przekonana, że jest to najszybsza, najwygodniejsza i najbezpieczniejsza forma transportu. W przypadku rodziców
jeżdżących specjalnie, aby odwieźć dziecko do szkoły, panuje
przeświadczenie, że w ten sposób zapewniają dzieciom należytą opiekę. Wygoda i czas to
również powody, dla których
wybierają tę metodę dojazdów
uczniowie, szczególnie starsi.
Pozytywnym elementem zjawiska jest to, że dziecko często
odwożone jest do szkoły przy
okazji podróży rodzica do pracy.
Jednak w obu przypadkach rodzic jest przekonany, że działa
dla dobra dziecka.
Wielu rodziców nie zmienia
zdania dotyczącego samodzielnego podróżowania dzieci do
szkoły pomimo ogromnej poprawy jakości infrastruktury drogowej i transportowej. Utrwalone przekonania – takie jak:
„brakuje bezpiecznych chodników”, „przejścia dla pieszych są
niebezpieczne”, „jazda rowerem
wymaga jechania ulicą”, „autobusy nie przyjeżdżają na czas”
czy „w komunikacji miejskiej
kradną” – nie zmieniają się tak łatwo. Powoduje to, że wielu rodziców niechętnie zgadza się na
samodzielną drogę ucznia do
szkoły, nawet gdy ten wyraża
taką gotowość.
Akcja będzie organizowana
w tych szkołach na terenie
gminy Piaseczno, które posiadają odpowiednią infrastrukturę w swoim otoczeniu i samodzielne docieranie do nich

pieszo czy rowerem jest bezpieczne.
Start w przyszłym roku
szkolnym
Realizację działań informacyjno-promocyjnych projektu
Samochodem do Szkoły planujemy rozpocząć jesienią bieżącego roku. Przed nami jeszcze
przygotowanie specjalnej, autorskiej aplikacji na smartfony.
Pozwoli ona na zbieranie punktów przez dzieci, osiąganie kolejnych poziomów, grywalizację
– i w efekcie zdobycie atrakcyjnej nagrody.
– Forma aplikacji – jej graﬁka, prostota obsługi, responsywność – to wszystko aspekty,
które w przypadku młodego pokolenia, żyjącego na co dzień
technologią, ma ogromne znaczenie. Jednym słowem, aby
dzieci chciały z aplikacji korzystać, musi być ona „cool” – mówi
Robert Widz, II zastępca burmistrza, pomysłodawca narzędzia.
– Dlatego na etapie tworzenia
aplikacji rekomendujemy konsultowanie jej z dziecięcym zespołem projektowym.
Aplikacja będzie miała również funkcjonalności istotne
z punktu widzenia rodzica. Będzie
on mógł „śledzić” swoje dziecko
w drodze do szkoły. Aplikacja poinformuje go również, że dziecko
bezpiecznie dotarło na miejsce.
– Mamy nadzieję, że dzieci
korzystając z aplikacji, będą się
dobrze bawić, usamodzielniać,
poszerzać wiedzę na temat bezpiecznego i ekologicznego transportu, a rodzice zyskają narzędzie, które ułatwi im podjęcie
decyzji o pozwoleniu dziecku
na samodzielne docieranie do
szkoły – mówi burmistrz Daniel
Putkiewicz.

Gazeta Piaseczyńska

5

aktualności

29 czerwca 2022, nr 5 (236)

Szkoły z nowymi patronami
Szkoła Podstawowa nr 4 w Piasecznie otrzymała imię Marii Skłodowskiej-Curie, a patronem Szkoły Podstawowej
w Złotokłosie został Mieczysław Fogg.

Nadanie imienia Marii Skłodowskiej-Curie Szkole Podstawowej nr 4 w Piasecznie
Foto archiwum URZĄD MIASTA

Nadanie imienia Mieczysława Fogga Szkole Podstawowej w Złotokłosie
Foto archiwum URZĄD MIASTA

W dwóch prowadzonych przez
gminę Piaseczno podstawówkach w maju odbyły się uroczystości związane z nadaniem
szkołom imion.
Szkoła Podstawowa nr 4
w Piasecznie otrzymała imię Marii
Skłodowskiej-Curie. Uroczystości
związane z nadaniem imienia działającej w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym placówce miały miejsce 20 maja
2022 r. O wyborze polskiej noblistki na patronkę zdecydowała
cała społeczność szkolna.

niczną zaczął jeszcze przed
II wojną światową i kontynuował w czasach powojennych,
był pierwszym polskim artystą
estradowym, którego występ
nadała Telewizja Polska. Miało to
miejsce 5 października 1938 r.
Mieczysław Fogg przez pewien czas mieszkał w Złotokłosie, a nawet prowadził tu kawiarnię, którą przeniósł później do
Warszawy. W okresie wojennym
aktywnie uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, a w okresie wojennym udzielał też schro-

Szkoła otrzymała również
sztandar, na którym wypisano
hasło: „Szacunek, nauka, tolerancja”. Są to wartości, które szkoła
chce wpajać swoim uczniom.
– Taka patronka z pewnością będzie dodawać naszym
uczniom odwagi, skłaniać ich do
łamania stereotypów i zmieniania świata. Nie bójcie się wyzwań, walczcie ze stereotypami, wychodźcie przed szereg
– zachęcał burmistrz Daniel Putkiewicz. – Innowacja wiąże się
z ryzykiem niepowodzenia, ale

w razie drobnej porażki zawsze
będziecie mogli powiedzieć:
„Sorry, patronem mojej szkoły
była Maria Skłodowska-Curie”.
Uroczyste nadanie Szkole
Podstawowej w Złotokłosie imienia Mieczysława Fogga odbyło
się 30 maja 2022 r. – w 121. rocznicę urodzin piosenkarza.
Decyzję o wyborze Mieczysława Fogga na patrona szkoły
społeczność szkolna podjęła
w ubiegłym roku. Jeden z najbardziej znanych polskich głosów, który swoją karierę sce-

nienia swoim żydowskim przyjaciołom.
– Taki patron, człowiek,
który przeżył dwie wojny, a nawet aktywnie w nich uczestniczył, przeżył kilka systemów
politycznych, udowadnia, że
można i warto walczyć o realizację swojej pasji. Myślę, że będzie mobilizował uczniów do
podejmowania wyzwań, pracy
nad sobą i dążenia do celu
– powiedział burmistrz Daniel
Putkiewicz. – Wasza szkoła jest
pierwsza szkołą w Polsce, która

nosi imię Mieczysława Fogga.
Gratulujemy! Jedyna, wyjątkowa, pierwsza w Polsce! – dodała wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.
Swojego patrona otrzymał
też Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Powiatowa
jednostka przyjęła imię Zwycięzców Olimpiad Specjalnych,
a uroczyste nadanie oraz przekazanie sztandaru miało miejsce w Dniu Dziecka, 1 czerwca
2022 roku.
*

Konsultacje dotyczące okolic dworca PKP w Piasecznie

Foto archiwum JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski S.C.
Od 14 czerwca trwa prezentacja koncepcji urbanistycznej
dla części Piaseczna położonej
wokół dworca PKP i dyskusja
nad nią. Prezentacja ma kilka
elementów i zakłada między
innymi spotkania z mieszkańcami w przestrzeni miasta.
Projektanci z pracowni JAZ+Architekci wraz z urzędnikami
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno prezentowali założenia
koncepcji urbanistycznej na
targowisku miejskim, przy
wejściu do szkoły i przedszkola
w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym oraz dwukrotnie
na terenie stacji kolejowej.

Wielka makieta urbanistyczna obszaru, zawierająca
zarówno istniejące obiekty, jak
i planowane, możliwe do zrealizowania budynki, z podziałem
na funkcje usługowe i mieszkaniowe, bardzo skutecznie przyciągała Piasecznian. W przedstawieniu pomysłów na rozwój
miasta w rejonie dworca pomagały również duże plansze zawierające m.in. wizualizacje
różnych części obszaru z lotu
ptaka oraz z perspektywy przechodnia.
Kilkaset osób, które skorzystało z tej formy spotkania
z projektantami, przedstawiało

wiele wyzwań, z jakimi muszą
się zmagać, korzystając z tej części miasta i z zainteresowaniem
słuchało propozycji rozwiązań.
Na spotkaniu na targu najwięcej zainteresowania wzbudzała wizja budynku, w którym
mógłby się odbywać handel niezależnie od warunków atmosferycznych. Na dyżurach na
stacji kolejowej przeważały zagadnienia komunikacyjne związane z parkingami typu „Parkuj
i Jedź” oraz z planowaną aleją
usytuowaną po zachodniej stronie linii kolejowej.
Podsumowaniem tego etapu
prac nad wizją urbanistyczną re-

Foto archiwum JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski S.C.
jonu stacji kolejowej było spotkanie w Urzędzie Miasta przy ulicy
Kościuszki 5, które odbyło się
w czwartek 23 czerwca. Projektanci przedstawili koncepcję
przestrzenną, wraz z uwarunkowaniami i wnioskami z wcześniejszego etapu prac i spotkań
warsztatowych. Jednym z głównych założeń koncepcji było
wykreowanie przyjaznej przestrzeni miejskiej w najbliższym
sąsiedztwie dworca oraz stworzenie połączeń pieszo-rowerowych przez tereny kolejowe,
łączących centrum miasta z osiedlem „Orężna”. Ważnymi zagadnieniami były również zna-

lezienie miejsc na realizację parkingów typu „Parkuj i Jedź”,
ukształtowanie wygodnego autobusowo-kolejowego węzła
przesiadkowego i ustalenie najlepszego przebiegu dla planowanej drogi po zachodniej stronie
torów – ul. Władysława Reymonta. Plan miejscowy, który
powstanie na podstawie tej koncepcji, ma zapobiec nieskoordynowanym działaniom inwestycyjnym, aby stworzyć obszar
lepszy dla mieszkańców, stanowiący pełny życia fragment miasta. Na spotkanie przyszło ponad
trzydzieści osób, które z zaangażowaniem dyskutowały o przy-

szłości tej części Piaseczna nawet
po oﬁcjalnym zakończeniu spotkania, do późnych godzin wieczornych.
Do 8 lipca makietę i materiały prezentujące koncepcję
można jeszcze oglądać w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno. Na prośbę
mieszkańca będzie też możliwość rozmowy o jej założeniach
z pracownikami urzędu.
Kolejnym etapem będzie
analiza zebranych uwag oraz
spostrzeżeń i na ich podstawie
sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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Joanna Morawska
Sołtyską Roku

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
Pani Joanna Morawska, będąca od 2008 roku sołtyską
Wólki Kozodawskiej, otrzymała zaszczytny tytuł przyznawany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów oraz
„Gazetę Sołecką”.
Oﬁcjalne wręczenie tytułów dziewięciorgu wyróżnionym
sołtysom i sołtyskom z całej Polski nastąpi 13 lipca br. w gmachu Senatu RP. Uroczystość będzie bowiem częścią konferencji pt. „25 lat odnowy wsi w Polsce”, organizowanej przez
Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisję Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej. Patronat nad
konkursem od kilku lat obejmuje Marszałek Senatu.
Pani sołtys Joanna Morawska, będąca jednocześnie
radną gminy Piaseczno, odebrała gratulacje od prezydium
rady oraz burmistrza Piaseczna podczas sesji absolutoryjnej 22 czerwca 2022 r.
Gratulujemy pani Joannie oraz mieszkańcom Wólki Kozodawskiej sukcesu, życząc wielu kolejnych udanych inicjatyw lokalnych. Przypominamy też, że w tym samym
konkursie tytuł Sołtyski Roku 2018 otrzymała pani Ewa Molenda-Stroińska z Zalesia Górnego, a w 2006 roku pani
Honorata Kalicińska z Żabieńca.

Obwieszczenie

UiA.6721.5.1.2022.DK

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
miasta Piaseczno dla obrębu nr 25 oraz części obrębu 24.
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) 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 1038/LI/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obrębu nr 25 oraz części obrębu 24.
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;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP lub na adres e-mailowy: urzad@piaseczno.eu.
Wnioski należy składać w terminie do 22 lipca 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
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Karty miejskie doładujemy w biletomatach
Od 1 czerwca br. bilety długookresowe ZTM można kupić we wszystkich biletomatach działających w aglomeracji warszawskiej.
Wraz z początkiem czerwca
Zarząd Transportu Miejskiego
w Warszawie umożliwił kupno
Biletu Metropolitalnego we
wszystkich automatach biletowych, zarówno stacjonarnych,
jak i mobilnych. Dotyczy to
także Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca, której posiadacze mogą
korzystać z tańszych biletów
30- i 90-dniowych.
Dotychczas, aby skorzystać
ze specjalnych zniżek oferowanych dzięki umowom podpisanym między gminami a ZTM, pasażerowie musieli wykupywać
bilety długookresowe w Punktach Obsługi Pasażera. W naszym powiecie jedyny taki punkt
znajduje się na dworcu PKP
w Piasecznie.
– Dziś w Warszawie i niektórych miejscowościach aglomeracji jest 819 stacjonarnych automatów biletowych. Dodatkowo
wszystkie autobusy i tramwaje
Warszawskiego Transportu Publicznego oraz pociągi Szybkiej

Kolei Miejskiej są wyposażone
w biletomaty mobilne – to 2 439
urządzeń. Mieszkańcy aglomeracji będą więc mogli kupić
Bilety Metropolitalne w ponad
3,2 tys. punktów – informuje
rzecznik ZTM Tomasz Kunert.
Bilet Metropolitalny jest
ofertą skierowaną do osób mieszkających w gminach, które podpisały z warszawskim ZTM odpowiednie porozumienia o współﬁnansowaniu kosztów przejazdu
mieszkańców. Taką umowę podpisała również gmina Piaseczno.
Dzięki temu mieszkańcy, którzy
płacą w naszej gminie podatki,
mogą wyrobić sobie Piaseczyńską Kartę Mieszkańca, na którą
można kodować bilety długookresowe ZTM ze zniżką. Za bilet normalny 30-dniowy na 1 i 2
strefę pasażer zapłaci 120 zł,
a 60 zł dopłaci gmina; w przypadku biletu 90-dniowego cena
dla pasażera wynosi 330 zł,
a gmina dopłaci 130 zł. Szczegóły
na stronie karta.piaseczno.eu.

Biletomat przy Sądzie Rejonowym przy ul. Kościuszki
Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
Jak informuje ZTM, z Biletu
Metropolitalnego korzystają obecnie mieszkańcy 26 gmin aglomeracji warszawskiej. W ubiegłym
roku kupili prawie 202,5 tys. biletów 30- i 90-dniowych za ponad
28 mln zł. Bilety Metropolitalne
stanowiły ok. 6,5% wszystkich
sprzedanych biletów długookresowych.

Jeśli chodzi o dalsze funkcjonowanie Punktu Obsługi
Pasażera na piaseczyńskim
dworcu PKP, ZTM zapewnia,
że wszystkie funkcjonujące
obecnie w miejscowościach
podwarszawskich Punkty Kodowania Biletów na razie będą
działały bez zmian.
*

Wsparcie dla sołectw, działkowców
i programów ochrony powietrza i klimatu
Samorząd Mazowsza przekaże gminie Piaseczno środki na wsparcie działań związanych
z ochroną powietrza i klimatu oraz wsparcie dla sołectw i działkowców – łącznie 343 445 zł.
2 czerwca br. zostały podpisane
umowy na doﬁnansowanie realizowanych na terenie gminy Piaseczno działań w ramach czterech programów: Mazowsze dla
czystego powietrza 2022, Mazowsze dla klimatu 2022, Mazowsze
dla sołectw (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022) oraz Mazowsze
dla działkowców 2022 (Mazowiecki Instrument Aktywizacji
Działkowców). Umowy z beneﬁcjentami podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, wiceburmistrz Piaseczna Robert Widz
oraz skarbnik gminy Piaseczno
Agnieszka Kowalska.
– Coraz większa liczba wniosków składanych w naszych programach wsparcia pokazuje, że
ta pomoc jest mazowieckim gminom bardzo potrzebna. Dlatego,
gdy tylko sytuacja ﬁnansowa na
to pozwala, staramy się zwiększać pulę środków tak, aby jak
najwięcej samorządów otrzymało wsparcie – podkreślił wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
– To już kolejne umowy, które
podpisujemy z samorządowcami.
W sumie to ponad 4 mln zł wsparcia dla gmin z pięciu powiatów
z subregionu warszawskiego zachodniego – dodaje wicemarszałek.
Doﬁnansowanie na ochronę
powietrza i klimatu
W ramach czwartej edycji
autorskiego programu wsparcia
samorządu województwa mazowieckiego Mazowsze dla czystego powietrza 2022, który jest
kontynuacją realizowanego od
2019 roku Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony
Powietrza, zadanie „Działanie
proekologiczne w gminie Piaseczno” zostało pozytywnie zaopiniowane i 2 czerwca została

podpisana umowa udzielająca
wsparcia w kwocie 95 000 zł na
działania edukacyjne.
Celem edukacji ekologicznej
poprzez realizację powyższego
zadania jest kształtowanie pełnej
i wieloaspektowej świadomości
oraz budzenie zainteresowania
powiązanymi kwestiami: społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi. Umożliwi
to mieszkańcom gminy zdobywanie i poszerzanie wiedzy oraz
umiejętności, które są konieczne
dla ochrony środowiska. Pomoże
w tworzeniu proekologicznych
wzorców zachowań oraz kształtowaniu postaw, wartości i przekonań, które zapewnią troskę
i możliwość ochrony środowiska.
Dzięki szeregowi zaplanowanych
działań upowszechniana będzie
idea rozwoju zrównoważonego
we wszystkich sferach życia,
uwzględniając edukację, pracę
oraz wypoczynek.
Mazowsze dla klimatu 2022
(Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu)
to nowy program samorządu
województwa mazowieckiego,
w którym gmina Piaseczno uzyskała doﬁnansowanie w kwocie
100 000 zł na zadanie „Trakt nad
Perełką w gminie Piaseczno – błękitno-zielona infrastruktura w ramach zadania budżetowego Trakt
nad Perełką”. W ramach zadania
zostaną wykonane taras na nasypie oraz nasadzenia roślin za sądem w Piasecznie. Planowana
inwestycja przyczyni się do
osiągnięcia efektu ekologicznego,
który będzie polegał na ochronie
naturalnego siedliska podmokłego
towarzyszącego rzece Perełce.
Mazowsze dla działkowców
W ramach Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Dział-

Foto archiwum URZĄD MIASTA
kowców – Mazowsze dla działkowców 2022 wsparcie uzyskały
zadania:
1. wymiana oświetlenia na energooszczędne dla Polskiego Związku
Działkowców R.O.D. „Złotokłos”;
2. plac rekreacyjno-integracyjny
na terenie rodzinnego ogrodu
działkowego „Elektron” w Szczakach dla Stowarzyszenia Ogrodowego Rodzinny Ogród Działkowy „Elektron”;
3. dom działkowca z infrastrukturą Stowarzyszenia Ogrodowego PZD Rodzinny Ogród Działkowy „Julianowska” w Piasecznie.
Łączna kwota doﬁnansowania podpisanych umów opiewa
na 48 445 zł.
Głównym celem projektu Mazowsze dla działkowców 2022 jest
wsparcie, jakie działkowcy mogą
otrzymać na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej.
Doﬁnansowanie dla sołectw
W ramach programu współfinansowanego przy pomocy
środków z budżetu województwa mazowieckiego, w ramach
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
2022 – Mazowsze dla sołectw,
gmina Piaseczno otrzymała doﬁnansowanie na wszystkie dziesięć złożonych wniosków, na
łączną kwotę 100 000 zł. Pienią-

dze zostaną przeznaczone na następujące zadania:
1. Robercin: remont podłogi
Domu Ludowego w Robercinie;
2. Łbiska: zakup elementów małej architektury z przeznaczeniem na działkę sołecką nr 9;
3.Wólka Kozodawska: konserwacja
i zakup wyposażenia na plac zabaw;
4. Bobrowiec: doﬁnansowanie potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej;
5. Kamionka: modernizacja oświetlenia we wsi Kamionka;
6. Wola Gołkowska: instalacja
nowego monitoringu na terenach publicznych;
7. Runów: wymiana starego oświetlenia ulicznego na nowe – zakup
oraz montaż nowego oświetlenia
przy ul. Dobrej w Runowie;
8. Gołków: wymiana oświetlenia ulicznego na lampy ledowe;
9. Grochowa-Pęchery: monitoring na terenie sołectwa Grochowa-Pęchery;
10. Szczaki: wykonanie monitoringu przy domu sołeckim.
Każde z sołectw uzyskało
10 tys. zł dofinansowania.
Ideą projektu jest zaspokajanie
potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia ﬁnansowego gminom, realizującym
zadania istotne dla rad sołeckich.
Prace realizacyjne muszą zostać zakończone do września 2022 roku.
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Nowy radiowóz dla EkoPatrolu

Nowy samochód dla EkoPatrolu do zadań z zakresu ochrony środowiska
Foto Łukasz Wyleziński i Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
Oprócz codziennych działań samochód będzie można
wykorzystywać choćby w trakcie dużych wydarzeń plenerowych i zgromadzeń, aby pomóc
w zapewnieniu bezpieczeństwa. Na miejscu operatorzy
mają podgląd na monitorach,

mogą zapisywać dane na pojemnych dyskach, mają też łączność internetową.
Samochód wraz z całym
wyposażeniem oraz dostosowaniem do potrzeb operacyjnych kosztował ok. 580 tys. zł.
– Złożyliśmy wniosek o dofi-

nansowanie zakupu z funduszy
województwa, licząc, że nasze
proekologiczne działania w ramach programu „Piaseczno dla
klimatu” uzyskają dodatkowe
wsparcie – mówi burmistrz
Daniel Putkiewicz.
*

Edyta Banasiewicz Mazowiecką Lady D.
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej już po raz trzeci zorganizowało mazowiecką edycję konkursu, doceniając wyjątkowe osoby z niepełnosprawnościami.
Tytuł Lady D. jest skrótem angielskiego wyrażenia Lady Disabled (Dama Niepełnosprawna).
W mazowieckiej edycji konkurs
składa się z sześciu kategorii:
„Dobry Start”, „Kultura i Sztuka”,
„Sport”, „Życie Społeczne”, „Życie Zawodowe”, w których przyznawane są wyróżnienia dla kobiet z niepełnosprawnościami
działających w tych obszarach,
a także „Przyjaciółka Osób z Niepełnosprawnościami”, w której
to kategorii nagradzane są kobiety pełnosprawne działające
na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W tym roku nagrodzeni zostali również mężczyźni,
którzy walczyli o tytuł Mazowiecki Gentleman D.
Nagrodę w kategorii „Życie
Społeczne” otrzymała mieszkanka naszej gminy Edyta Banasiewicz z Żabieńca. Jury podkreśliło, że laureatka zmieniła
całe środowisko wiejskie, w którym mieszka. Jest członkinią
Piaseczyńskiej Rady Kobiet, sekretarzem Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, a także inicjatorką akcji „Piaseczno bez barier”. Jest członkinią zarządu
Stowarzyszenia Ruchu Pojednania Społecznego, a także inicja-

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wręcza nagrodę Edycie Banasiewicz
Foto Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
torką Gry na 4 koła, której celem
jest integracja różnych środowisk lokalnych.
– Aktywne osoby z niepełnosprawnościami zazwyczaj
nie chcą być postrzegane przez
pryzmat swojej niepełnosprawności – mówił Adam Struzik,
marszałek województwa mazo-

wieckiego. – Dla nich ważne jest
to, co osiągają w życiu w swoich
pasjach czy pracy zawodowej.
Wiemy jednak, że wśród osób
z niepełnosprawnościami i ich
rodzin jest potrzeba szukania
wzorów, inspiracji, by nabrać
motywacji do pokonywania
wielu codziennych trudności.
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Ogłoszenie

Straż miejska została wyposażona w samochód operacyjny dedykowany do zadań
z zakresu ochrony środowiska. Nowoczesny wóz może też pełnić inne pożyteczne
funkcje.
Zakup naszpikowanego nowoczesną technologią radiowozu związany jest z powołaniem w straży
miejskiej specjalnego EkoPatrolu
do walki z niską emisją. Furgon
wyposażony jest w system kontrolno-pomiarowy stanu środowiska. Posiada m.in. analizator
pyłu zawieszonego w powietrzu
wraz z walizkowym zestawem
do pomiarów środowiskowych.
Oprócz tego w zestawie dostępne
są dwa przenośne detektory wielogazowe z pompką oraz ładowarką, z funkcją odczytu następujących gazów: siarkowodór
(H2S), amoniak (NH3), tlenek azotu
(NO), tlenek węgla (CO), lotne
związki organiczne (PID), a także
analizator zanieczyszczenia wody.
Radiowóz jest de facto mobilnym biurem analitycznym oraz
zapleczem mobilnego monitoringu. Dzięki wysuwanemu 3,5metrowemu masztowi na dachu
furgonetki oraz zainstalowanej na
nim nowoczesnej, szybkoobrotowej kamerze z czterdziestokrotnym przybliżeniem optycznym
i możliwością rejestracji wideo
– także w nocy EkoPatrol zyskuje szerokie możliwości operacyjne. Strażnicy wyposażeni
są ponadto w profesjonalnego
drona przystosowanego m.in. do
zadań walki ze smogiem.
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Wierzę, że sylwetki nie tylko
laureatek i laureatów, ale też
kandydatek i kandydatów są takimi wzorami do naśladowania
– dodał.
Gratulujemy pani Edycie
Banasiewicz zasłużonej nagrody!
*

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

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

OGŁOSZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru działki nr ewid. 2 obr. 44.
Na podstawie art. 48 ust. 7 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 2022 r., poz. 1029) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚI.410.829.2019.JD.3 z dnia 11 maja 2022 r. oraz Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Piasecznie znak
ZNS/4700.85.z.2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r.
informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru działki
nr ewid. 2 obr. 44, podjętego uchwałą Rady Miejskiej
w Piasecznie nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r.,
podjętego na podstawie uchwały nr 391/XVI/2019 Rady
Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 listopada 2019 r. zmienionej uchwałą nr 915/XLVI/2021 z dnia 24 listopada 2021 r.
Projekt zmiany planu miejscowego stanowi niewielką
modyfikację przyjętego już dokumentu i dotyczy możliwości wybudowania na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków deszczowych wielofunkcyjnej, nowoczesnej elektrociepłowni, która umożliwiłaby między innymi odzyskiwanie
energii ze ścieków oczyszczonych na sąsiadującym terenie
miejskiej oczyszczalni ścieków, które obecnie jedynie płyną
zamkniętym kanałem przez teren. Zmiana ta nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko.
Z uzasadnieniem odstąpienia od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można
się zapoznać na stronie internetowej bip.piaseczno.eu
w zakładce „Obwieszczenia architektoniczne” w załączniku
do niniejszego obwieszczenia.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
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Ogłoszenie

OGŁOSZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec dla terenu 1.US podjętej
na podstawie uchwały nr 763/XXXVI/2021 Rady Miejskiej
w Piasecznie z dnia 17 marca 2021 r.
Na podstawie art. 48 ust. 7 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 2022 r., poz. 1029) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚIII.410.3.2022.JDR z dnia 1 czerwca 2022 r. oraz Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Piasecznie znak
ZNS/4700.1.z.2022 z dnia 18 stycznia 2022 r.
informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec dla terenu 1.US podjętej
na podstawie uchwały nr 763/XXXVI/2021 Rady Miejskiej
w Piasecznie.
Projekt zmiany planu miejscowego stanowi niewielką
modyfikację przyjętego już dokumentu i dotyczy doprecyzowania zasad kształtowania zabudowy i wskaźników
zagospodarowania terenu, w tym minimalnego udziału
procentowego powierzchni biologicznie czynnej dla terenu 1.US, gdzie zlokalizowany jest LKS Jedność w Żabieńcu.
Zmiana ta nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko.
Z uzasadnieniem odstąpienia od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można
się zapoznać na stronie internetowej bip.piaseczno.eu
w zakładce „Obwieszczenia architektoniczne” w załączniku
do niniejszego obwieszczenia.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
I zastępca burmistrza:
Hanna Kułakowska-Michalak
II zastępca burmistrza:
Robert Widz
e-mail urzędowy:
urzad@piaseczno.eu

Druk:
Agora SA
Skład:
Marcin Borkowski

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

Piaseczyńskie Kino Plenerowe
W lipcowe i sierpniowe piątkowe wieczory zapraszamy na
kolejny cykl kina pod chmurką.
Lipcowe seanse na skwerze Kisiela będą się rozpoczynać o godzinie 21.30, natomiast sierpniowe o godzinie 21.00. Wstęp
wolny.
Filmy, które będą prezentowane podczas kolejnych pokazów
wakacyjnego kina plenerowego,
zostały wybrane w internetowym głosowaniu przez mieszkańców. W ankiecie wzięło udział
1 047 osób. Piaseczyńskie Kino Plenerowe odbędzie się na skwerze
Kisiela. Profesjonalne pokazy pod
chmurką będą odbywały się każdego piątkowego wieczoru, po-

Książkomat obok Urzędu

cząwszy od 1 lipca, aż do 26 sierpnia. Zaplanowanych jest dziewięć
projekcji. Podczas ośmiu pokazów
będą wyświetlone ﬁlmy wybrane
przez mieszkańców w ramach
głosowania, natomiast w ostatni
piątek sierpnia zostanie wyświetlony ﬁlm ukraiński – w ramach
akcji „Poznajmy się – piaseczyńskie spotkania z Ukrainą”.
POKAZY FILMÓW:
Lipiec 2022, godz. 21.30
1 lipca – „La La Land”
8 lipca – „Green Book”
15 lipca – „Dobrze się kłamie
w miłym towarzystwie”
22 lipca – „Zanim się pojawiłeś”
29 lipca – „Małe kobietki”

Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
Sierpień 2022, godz. 21.00
5 sierpnia – „Był sobie pies”
12 sierpnia – „Zwariować ze szczęścia”

19 sierpnia – „Narodziny gwiazdy”
26 sierpnia – „Pracuję na cmentarzu”
Do zobaczenia na pokazach!

Koncert Sarsy w Piasecznie
W sierpniu Centrum Kultury
w Piasecznie zaprasza na niezwykły koncert lubianej i popularnej artystki Sarsy.
Sarsa to nie tylko wokalistka,
kompozytorka, autorka tekstów,
ale przede wszystkim nietuzinkowa osobowość, której twórczość
niezmiennie wyróżnia się na
rynku muzycznym. Teledyski do
jej utworów mają ponad 200 milionów wyświetleń. Wciąż obserwujemy ewolucję muzyczną artystki, a jej osobliwa barwa głosu
stale intryguje. Pomysł na trasę
„PARILLOVE LIVE” zrodził się
w mediach społecznościowych.

„Zaczęło się od cyklu #ParilloveCzwartki, czyli od nagrywania ﬁlmików z moimi wersjami istniejących utworów. […] Kiedyś ktoś
napisał: »Sarsa, super byłoby zobaczyć koncert z wersjami parillove«.
Zagrałam taki pierwszy, domowy
parillove LIVE na socjalach i… tak
super mi zrobiły Wasze komentarze i wiadomości w trakcie tego LIVE’a, że ta PARILLOVE historia poszła krok dalej” – pisze Sarsa.
Koncert odbędzie się na Boisku pod
Balonem, 13 sierpnia o godz. 20.00.
Bilety do kupienia na www.kulturalni.pl oraz w kasie Centrum Kultury przy ul. Sierakowskiego 11.

Bitamina
2 lipca (sobota), godz. 20.00
bilety: 45 zł (I pula – do 15 maja),
59 zł (II pula – od 16 maja)
miejsce: Boisko pod Balonem,
ul. 1 maja 16, Piaseczno
Zapraszamy na jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń w Piasecznie. Bity, sample i słowa sklejone emocjami.
Bitamina powstała z przyjaźni
i miłości do muzyki, którą czuć
w utworach grupy. Wrażliwość,
z jaką do nas traﬁają, jest zaskakująca, a wyśpiewane emocje
odczuwamy bardzo osobiście.
Od wydania debiutanckiego albumu w 2013 roku zespół stale
poszerza swoje artystyczne horyzonty, dzięki czemu zdobył
mocną pozycję na polskiej scenie muzycznej. Energiczna mieszanka eksperymentalnego hip-

Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
Drugi piaseczyński książkomat pojawił się na miejskim
parkingu przy ul. Zgoda.
Od 1 czerwca 2022 r. książki możemy wypożyczać i oddawać w kolejnym książkomacie Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Pierwszy z nich od dwóch lat z powodzeniem działa
na dworcu PKP w Piasecznie. Drugi został postawiony na
terenie parkingu przy ul. Zgoda. Miejsce to sąsiaduje z pętlą
autobusów linii uzupełniających L, Urzędem Miasta i Gminy
w Piasecznie oraz parkiem, a nieopodal, przy ul. Chyliczkowskiej, znajdują się dwie szkoły średnie. Lokalizacja wydaje się więc wygodna dla czytelników, którzy chcą skorzystać z możliwości odebrania zamówionych wcześniej
książek czy ich zwrotu o dowolnej porze.
Książkomat to urządzenie samoobsługowe, które działa
jak popularne automaty do odbioru paczek. Wystarczy zamówić książkę, ﬁlm lub audiobook przez katalog biblioteczny online na stronie www.biblioteka-piaseczno.pl i wybrać opcję odbioru w wybranym książkomacie. Załadunek
książkomatu odbywa się raz dziennie, od poniedziałku do
piątku. Czytelnik otrzyma informację o czekającej na niego
książce przez SMS. Na odbiór ma do trzech dni roboczych.
Poza odbiorem zamówionych zbiorów można także zwrócić wypożyczone wcześniej pozycje do książkomatu.
Książkomat to idealne rozwiązanie dla osób, które pracują do późna i nie mogą przyjść do biblioteki w godzinach
jej otwarcia. Aby otworzyć skrytkę, wymagana jest karta
biblioteczna. Do książkomatu na dworcu można zamawiać
książki z Biblioteki Głównej w CEM, a do tego na parkingu –
z ﬁlii biblioteki przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie.

Potańcówki na Kisielu
-hopu i jazzu po raz pierwszy
w Piasecznie na żywo!
Skład zespołu: Vito Bambino właśc. Mateusz Dopieralski – piosenkarz, autor tekstów,
kompozytor, producent muzyczny i wokalista zespołu
Bitamina, muzycznie współpracował z takimi artystami
i zespołami jak Dawid Podsiadło, Daria Zawiałow, Envee,
Kaśka Sochacka, Natalia Szroeder, Paulina Przybysz, Sanah;
Piotr Sibiński – trzon Bitaminy,
towarzyszy Vito na wokalu oraz
jest autorem tekstów; Amar
Ziembiński – kompozytor i producent, razem z Mateuszem
oraz Piotrem stanowi podstawę
składu Bitaminy, jest jednym
z jej założycieli i pomysłodawców.

Zespół Bitamina
Foto Dawid Kałuski

Muzyczne spotkania plenerowe

Foto Michał Kubalski

W tegoroczne wakacje Centrum
Kultury w Piasecznie proponuje
aż trzy cykle dla wielbicieli muzyki. „Muzyczne plenery ” to
spotkania w samym centrum
miasta, czyli na skwerze Kisiela.
W tym roku usłyszymy Krainę
Bębnów, Silent Disco, Dęciaki,
a także zespoły Czarny Sen, Nirguna oraz Czarny Lud.
W programie letnim znalazły się również dwie nowe propozycje. „Lato na Tarasie” to cykl
kameralnych koncertów na tarasie Domu Kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie. Już
7 lipca o godzinie 20.00 Ranko
Ukulele zagra swój „Solo act”.

Kolejna nowa pozycja w kalendarzu Centrum Kultury to
#GRALesie, czyli klimatyczne
spotkania w ogrodzie Klubu
Kultury w Zalesiu Górnym.
W programie między innymi
muzyka folkowa, poetycka i jazzowa.
Szczegóły dotyczące wszystkich letnich występów znajdują się na stronie internetowej
www.kulturalni.pl.

Już 2 lipca startują Potańcówki na Kisielu – ﬂagowa wakacyjna impreza taneczna w naszej gminie. W tym roku
zaplanowano szereg nowych atrakcji.
W ubiegłych latach wydarzenie przyciągało tłumy
mieszkańców w każdym przedziale wiekowym, a na skwerze bawiły się całe rodziny. W tym roku szykują się liczne
niespodzianki.
Spełniamy postulaty mieszkańców i w te wakacje będzie więcej terminów tanecznych. Zmienia się również
sam cykl – imprezy będą realizowane w dwutygodniowych
interwałach, tym samym wydarzenie będzie gościć zarówno w lipcu, jak i w sierpniu. Dzięki temu więcej osób
będzie mogło uczestniczyć we wspólnej zabawie mimo
wakacyjnych wyjazdów.
Metamorfozę przejdzie również program, który dzięki
współpracy z nową Piaseczyńską Radą Seniorów został
mocno ubogacony i w większej części został przez nią
przygotowany. Każda impreza będzie miała swój motyw
przewodni: country, latino, lata 80., retro, mix party.
Na każdej potańcówce będzie przeważać muzyka z wybranego przez seniorów motywu. Organizatorzy liczą
również na kreatywność uczestników, którzy powinni
przyjść w odpowiednich strojach.
• 2 lipca: Country Party – wieczór kowbojski
• 16 lipca: Latino Party – wieczór latino&karaibski
• 30 lipca: Sweet 80’s – Słodkie Lata 80.
• 13 sierpnia: Retro Party – Lata 20., lata 30.
• 27 sierpnia: Mix Party – międzypokoleniowa integracja
muzyczna i taneczna
Dodatkowo na każdej potańcówce będziemy wybierać
najlepszy strój motywu imprezy, a także wybierzemy króla
i królową imprezy, czyli osoby, które najlepiej się bawiły.
Zapraszamy na skwer Kisiela od godz. 17.00 do 21.00.
Więcej informacji na stronie www.piaseczno.eu.

