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Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 21 września

2022 roku o godzinie 9.30

w sali konferencyjnej

UMiG przy ul. Kościuszki 5, 

porządek obrad na stronie

www.piaseczno.eu.

www.piaseczno.eu

Dofinansowanie do in vitro

Przyjęty przez Radę Miejską program le-
czenia niepłodności metodą zapłodnie-
nia pozaustrojowego ma za zadanie wes-
przeć mieszkańców gminy Piaseczno,
którzy pragną powiększyć rodzinę i chcą
skorzystać z procedury in vitro. str. 3

Gmina Piaseczno otrzymała 3,6 mln zł do-
tacji od samorządu Mazowsza na remont
i przebudowę zabytkowego dworku „Po-
niatówka”. str. 2

100 lat „Jedności” Żabieniec

10 września zapraszamy na obchody stu-
lecia LKS „Jedność” Żabieniec - najstar-
szego klubu sportowego w gminie Pia-
seczno - na stadion przy ul. Leśnej 20
w Żabieńcu. W programie część spor-
towa, muzyczna, strefa kulinarna oraz
atrakcje dla dzieci. Więcej informacji na
stronie internetowej www.piaseczno.eu.

Dotacja na „Poniatówkę”

Inwestycje drogowe

Kończy się kilka ważnych inwestycji dro-
gowych. Zmodernizowany został między
innymi fragment ulic Puławskiej i Ko-
ściuszki, ulice Chyliczkowska oraz Pod
Bateriami.                                               str. 5

100 lat sportu w Piasecznie
Zapraszamy na imprezę sportowo-
-rekreacyjną, wieńczącą obchody
jubileuszowe. 18 września na sta-
dionie miejskim przy ul. 1 Maja 16
odbędą się prezentacje klubów
sportowych oraz koncerty. *str. 6

11 września na rynku, w Za-
kątku Kultura oraz na skwerze
Kisiela w godz. 11.00–19.00 od-
będzie się XVII Jarmark Piase-
czyński pod hasłem „Połączeni
dziedzictwem”.                *str. 8

Jarmark Piaseczyński

Choć w tym roku zniknął dotychcza-

sowy podział projektów na „miękkie”

i „twarde”, to podobnie jak w po-

przednich edycjach Budżetu Obywa-

telskiego złożono projekty dotyczące

różnych sfer życia gminy. Pojawiły się

między innymi projekty proekolo-

giczne, sportowe, kulturalne, pro-

jekty mające na celu zwiększenie

bezpieczeństwa, a także te, których

celem jest wzbogacenie przestrzeni

publicznej o nowe nasadzenia czy

urządzenia.

Weryfikacja projektów
W tej edycji Budżetu Obywatel-

skiego mieszkańcy mieli możliwość

składania projektów ze swoimi po-

mysłami przez trzy tygodnie, od 

15 czerwca do 6 lipca br. Do urzędu

wpłynęły 73 projekty, z czego pozy-

tywną ocenę formalną i meryto-

ryczną uzyskało 36 z nich.

W pierwszym etapie weryfikacji

7 projektów zostało odrzuconych 

z powodu braków formalnych. Na-

stępnie, w ramach kontroli mery-

torycznej, eksperci z poszczególnych

wydziałów urzędu i jednostek gmin-

nych dokonali szczegółowej weryfi-

kacji pozostałych projektów między

innymi poprzez analizę ich zgodności

z prawem, analizę ich wykonalności

technicznej, sprawdzenie, czy pro-

jekty mieszczą się w zakresie zadań

własnych gminy, czy nie są sprzeczne

z dokumentami programującymi roz-

wój miasta i gminy Piaseczno (w tym

ze strategiami), a także poprzez usta-

lenie wysokości kosztów realizacji

projektów z uwzględnieniem do-

świadczenia gminy.

W wyniku tego postępowania 

30 projektów uzyskało negatywną

ocenę merytoryczną. Zgodnie z re-

gulaminem pomysłodawcom przy-

sługiwało prawo odwołania się od ne-

gatywnej decyzji. Z tej możliwości

skorzystało trzech autorów projek-

tów. Wskutek rozpatrzenia odwołań

jeden projekt został zakwalifikowany

do kolejnego etapu, a dwa odwołania

odrzucono. Jeden z pozytywnie oce-

nionych projektów został wycofany

przez autora. Łącznie pod głosowanie

mieszkańców poddanych zostanie

więc 36 projektów. Ich szacunkowa

wartość wynosi niecałe 2 mln zł.

Losowanie kolejności projek-
tów na liście do głosowania

2 września br. podczas transmi-

sji online odbyło się losowanie kolej-

ności projektów na liście do głosowa-

nia. Tym samym projekty otrzymały

oficjalną numerację, która obowią-

zywać będzie na kartach do głoso-

wania.

Głosowanie
Głosowanie na projekty odbę-

dzie się w dniach 21–30 września

2022 r. Głosować mogą wszyscy

mieszkańcy gminy Piaseczno bez

względu na wiek. Każdy głosujący

ma do rozdysponowania 1 mln zł

wśród wszystkich projektów. Szansę

na realizację mają tylko te projekty,

które uzyskają największą liczbę gło-

sów, aż do wyczerpania kwoty prze-

znaczonej na ich realizację.

Serdecznie zachęcamy do głoso-

wania online za pomocą interneto-

wego systemu dostępnego na stronie

internetowej www.bo.piaseczno.eu.

Głosować można także za pomocą

tradycyjnych kart papierowych,

wrzucając wypełnioną kartę do urny

w jednej z poniższych lokalizacji:

– Urząd Miasta i Gminy w Piasecz-

nie, ul. Kościuszki 5;

– Biblioteka Główna – Multicentrum,

ul. Jana Pawła II 55;

– Filia Biblioteki Publicznej w Złoto-

kłosie, ul. 3 Maja 30 (budynek OSP);

– Filia Biblioteki Publicznej w Zalesiu

Górnym, ul. Białej Brzozy 3;

– Punkt Biblioteczny w Kamionce,

ul. Główna 42;

– Filia Biblioteki Publicznej w Józe-

fosławiu, ul. Julianowska 67A.

Przypominamy, że w przypadku

głosującego będącego osobą małolet-

nią do karty do głosowania należy

dołączyć zgodę opiekuna prawnego.

Co ważne, głosujący może oddać

głos tylko jeden raz. W przeciwnym

razie wszystkie oddane przez niego

głosy zostaną uznane za nieważne.

Poniżej lista projektów, które znajdą

się w tym roku na kartach do gło-

sowania:

1. Silent Disco Potańcówki Między-

pokoleniowe

2. Gminny Dzień Seniora 2023 Pia-

seczno

3. Badanie stóp dzieci klas 1–6 w Gmi-

nie Piaseczno

4. Tydzień pierwszej pomocy w Gło-

skowie

5. Badanie FMS dzieci uprawiających

sport w wieku 8–14 lat

6. Bezpłatne badania przesiewowe

w kierunku spektrum autyzmu dla

dzieci w wieku 2 lat – informacje dla

rodziców i specjalistów

7. Jednodniówka „Piaseczno 60+”

8. Nakrętkowe Serce

9. Piaseczno Bieg Kobiet

10. Akademia Przyjaciół Drzew. Co

nam dają drzewa? Cykl wydarzeń

edukacyjnych.

11. TABLICE HISTORYCZNE – Orygi-

nalne MAPY HISTORYCZNE Pia-

seczna – punkty z przezroczystymi

tablicami oraz opisem

12. Aktywny senior nie tylko w mie-

ście – gimnastyka dla seniorów, pro-

wadzona na obszarach podmiej-

skich/wiejskich gminy Piaseczno

13. Spowalniacze ruchu na ulicy Mo-

krej w Henrykowie-Uroczu

14. Zazielenienie, nasadzenia drzew

wraz ze wzmocnieniem skarpy na

ul. Jutrzenki w Józefosławiu

15. Potańcówki w Józefosławiu

16. Fit senior

17. Poidła dla Józefosławia

18. Piaseczno Track Cup

19. Laboratorium robotyki

20. Stop smog! Drzewa, kwiaty,

ozdobne rośliny antysmogowe – nasi

sprzymierzeńcy w walce o czyste

powietrze

21. Budowa sceny z zadaszeniem na

placu przy Klubie Kultury w Zalesiu

Górnym

22. Plac zabaw i teren rekreacyjny

Stacja Złotokłos z historią w tle

23. Cień na placach zabaw

24. Wydanie książki – „My w czasie

i historii – wspomnienia instrukto-

rów i Komendantów Hufca ZHP Pia-

seczno”

25. Stojaki na rowery w Zalesiu Gór-

nym

26. Bezpieczny pieszy – doświetlenie

przejść dla pieszych w Piasecznie

27. Siłownia plenerowa w Chylicach

28. Koncert rockowy w Piasecznie

29. Ortoptyczne badania diagno-

styczne dzieci w wieku 5–8 lat na te-

renie gminy Piaseczno

30. Festiwal gier planszowych

31. Uczeń w spektrum autyzmu –

spotkania psychoedukacyjne dla

dzieci, rodziców i specjalistów

32. 125 lat Grójeckiej Kolei Wąskoto-

rowej – fotograficzny wehikuł czasu.

33. Roztańczone spotkania z mu-

zyką analogową

34. SP Józefosław – nowa nawierzch-

nia (typu sztuczna trawa) na boisku

piłkarskim

35. Turniej Tańca Sportowego „Move

With Love”

36. 125 lat Grójeckiej Kolei Wąskoto-

rowej – wystawy w wagonie Galerii

Mobilnej Kolejowej.

Oddaj głos w Budżecie Obywatelskim

Na projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 będzie można zagłosować od

21 do 30 września. Podobnie jak w latach ubiegłych mieszkańcy gminy Piaseczno zdecydują,

na jakie pomysły przeznaczony zostanie milion złotych z gminnego budżetu.
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Modernizacja „Poniatówki” 

z dofinansowaniem Mazowsza

Samorząd Mazowsza wsparł mo-

dernizację „Poniatówki”. Na re-

mont i przebudowę zabytkowego

dworku w parku miejskim Ma-

zowsze przekazało gminie Pia-

seczno 3,6 mln zł. Inwestycja,

która rozpoczęła się na początku

bieżącego roku, ma na celu przy-

wrócenie zabytkowi dawnego

blasku. Po modernizacji w bu-

dynku będzie działała filia Mu-

zeum Piaseczna, a na parterze zo-

stanie też utworzona niewielka

kawiarnia.

Prace już trwają
Zgodnie z wytycznymi Mazo-

wieckiego Wojewódzkiego Kon-

serwatora Zabytków w maksy-

malnym stopniu zachowane

zostaną istniejące elementy bu-

dynku, a odtworzone będą te,

które uległy całkowitemu znisz-

czeniu, ale są widoczne na przy-

kład na zachowanych fotogra-

fiach.

– Rewitalizacja została po-

dzielona na dwa etapy. Pierw-

szy obejmuje prace budowlane, 

w tym również te, które mają

zabezpieczyć budynek i przy-

wrócić jego dawny wygląd. 

W dalszej kolejności zajmiemy

się renowacją niezwykle cen-

nych polichromii, które zo-

stały odkryte na ścianach bu-

dynku podczas prac badaw-

czych – mówi burmistrz Daniel

Putkiewicz. – Drewniane oraz

metalowe detale, na przykład

balustrady schodów czy zdobie-

nia ganku, zostały zdemonto-

wane i przekazane do renowacji

specjalistycznym pracowniom.

W ramach prac budowla-

nych zostaną odtworzone mię-

dzy innymi drzwi i okna, które

kiedyś znajdowały się w elewa-

cji budynku. Zachowana sto-

larka okienna i drzwiowa z XVII

i XIX wieku ma z kolei zostać od-

restaurowana. Podobnie piece

kaflowe, zabytkowe posadzki

czy klatka schodowa wraz z ba-

lustradami. Wzmocniona zosta-

nie też więźba dachowa i po-

wstanie nowe pokrycie dachowe

wraz z obróbką blacharską. Wy-

konawca zajmie się również izo-

lacją i ociepleniem ścian funda-

mentowych.

Finansowe wsparcie
Inwestycja ma kosztować blisko

6,7 mln zł, więc wsparcie samo-

rządu Mazowsza pokryje ponad

połowę tych kosztów.

– To konieczna inwestycja,

dzięki której „Poniatówka” od-

zyska swój dawny blask i stanie

się wizytówką miasta. Co wię-

cej, będzie cieszyć i zachwycać

kolejne pokolenia – zauważa

radny Sejmiku Mazowieckiego

Piotr Kandyba.

– Do tej pory udało nam się

wesprzeć tysiące inwestycji 

o różnym charakterze – infra-

strukturalnych, zdrowotnych,

edukacyjnych czy sportowych.

Przed nami kolejne. Tylko w bie-

żącym roku na nasze autorskie

programy wsparcia przeznaczy-

liśmy ok. 350 mln zł – podkreśla

wicemarszałek Wiesław Rabo-

szuk.

Zgodnie z planem moderni-

zacja „Poniatówki” powinna się

zakończyć w pierwszej połowie

2024 roku.

Gmina Piaseczno otrzymała 3 600 000 zł dotacji od samorządu Mazowsza na remont

i przebudowę zabytkowego dworku „Poniatówka”.

Trwa remont „Poniatówki”, w której będzie działała filia Muzeum Piaseczna
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Foto archiwum Mazowsze
Samorząd Mazowsza wspiera realizację kolejnych inwe-
stycji na terenie gminy Piaseczno. 21 lipca br. odbyło się
uroczyste podpisanie umów, w którym wzięli udział bur-
mistrz Daniel Putkiewicz, skarbniczka Agnieszka Kowal-
ska, członkini zarządu województwa mazowieckiego Elż-
bieta Lanc oraz radny województwa mazowieckiego
Piotr Kandyba.

Gmina Piaseczno otrzymała dofinansowanie:
– 30 000 zł na modernizację strażnicy jednostki OSP Choj-
nów,
– 100 000 zł na zakup dla jednostki OSP Bobrowiec nowego
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem
ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe,
– 300 000 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego w Zalesiu
Górnym.

Mazowsze dla straży pożarnych
Modernizacja strażnicy OSP Chojnów będzie polegała na

wymianie dwóch bram garażowych. Stare bramy, w znacz-
nym stopniu zużyte, wymagały coraz częstszych napraw,
aby zapewnić ich prawidłowe działanie. W związku z po-
wyższym, korzystając z programu „Mazowieckie straż-
nice OSP-2022”, Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw
Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej UMiG Piaseczno
wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o dofi-
nansowanie zakupu oraz montażu dwóch nowych otwiera-
nych automatycznie bram garażowych. Całkowity koszt pro-
jektu to 60 000 zł, z czego dotacja od samorządu Mazowsza
wynosi 30 000 zł.

Realizując pięcioletni program modernizacji jednostek
OSP na terenie gminy Piaseczno, w budżecie na rok 2022
zostały zaplanowane środki na zakup nowego średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Bo-
browiec. Nowy samochód ma zastąpić wysłużonego stara
z 1987 roku. W celu zbilansowania środków na zakup samo-
chodu Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych
i Ochrony Przeciwpożarowej UMiG Piaseczno złożył wniosek
o dofinansowanie zakupu z programu pn. „Mazowsze dla
straży pożarnych” w ramach zadania OSP-2022. Samorząd
Mazowsza na ww. zadanie przyznał dotację w wysokości
100 000 zł.

Mazowsze dla sportu
Gmina Piaseczno w ramach Mazowieckiego Instru-

mentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla
sportu 2022” pozyskała dofinansowanie w wysokości 
300 000 zł na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego 
w Zalesiu Górnym”. Inwestycja obejmie budowę boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz 
z oświetleniem i piłkochwytami. Dodatkowo planowana
jest budowa bieżni prostej czterotorowej o długości 60 m,
połączonej z bieżnią okólną usytuowaną dookoła boiska wie-
lofunkcyjnego, a także stanowisk do skoku w dal i pchnięcia
kulą. Strefa będzie miejscem aktywności fizycznej dla dzieci,
dorosłych oraz osób starszych. Podniesie w sposób znaczący
estetykę przestrzeni publicznej i poprawi jakość życia miesz-
kańców. Inwestycja zmieni zaniedbany teren na atrakcyjne
społecznie miejsce, będące ważnym elementem na gminnej
mapie obiektów sportowo-rekreacyjnych. Boisko z na-
wierzchnią poliuretanową i urządzeniami sportowymi za-
pewni dobre warunki do amatorskiego uprawiania sportu 
i rekreacji.

430 000 zł dofinansowania
od Mazowsza

Nietrzeźwi z Piaseczna trafiają do stołecznej

izby wytrzeźwień

Nadużywanie alkoholu oraz obec-

ność osób nietrzeźwych na tere-

nie gminy Piaseczno i koniecz-

ność zapewnienia opieki nad

tymi osobami od lat stanowi

istotny problem. Zarówno policja,

jak i straż miejska nie miały dotąd

możliwości umieszczenia takich

osób po ich zatrzymaniu w od-

powiednim miejscu do czasu wy-

trzeźwienia. Komenda Powia-

towa Policji w Piasecznie nie

dysponuje specjalnie przygoto-

waną celą ani personelem, który

mógłby sprawować opiekę nad

takimi osobami.

Starania o podpisanie poro-

zumienia w tym zakresie z m.st.

Warszawa trwały bardzo długo,

ale zakończyły się sukcesem.

Gmina Piaseczno podpisała do-

kument, na mocy którego osoby

nietrzeźwe zatrzymane na tere-

nie naszej gminy mogą być za-

wożone do Stołecznego Ośrodka

dla Osób Nietrzeźwych przy

ulicy Kolskiej 2/4 w Warszawie.

Ośrodek zapewnia komplek-

sową opiekę pielęgniarsko-lekar-

ską dla osób nietrzeźwych.

Do izby wytrzeźwień można

doprowadzić osoby będące w sta-

nie nietrzeźwości, które: swoim

zachowaniem dają powód do

zgorszenia w miejscu publicz-

nym lub zakładzie pracy, znajdują

się w okolicznościach zagrażają-

cych ich życiu lub zdrowiu albo

zagrażają życiu lub zdrowiu in-

nych osób.

W ośrodku przy ul. Kolskiej

w Warszawie doprowadzony

przebywa do czasu wytrzeźwie-

nia, lecz nie dłużej niż 24 go-

dziny. Izba jest czynna całodo-

bowo przez cały rok. Koszt po-

bytu w izbie wytrzeźwień we-

dług stanu na dzień 1.08.2022 r.

wynosi 343 zł. Koszt ten pokrywa

osoba przebywająca w ośrodku.

Strażnicy miejscy wyprowadzają z dworca osobę, która trafi do stołecznej izby wytrzeźwień
Foto archiwum Straży Miejskiej w Piasecznie

Długo wypracowywana umowa w sprawie pobytu osób nietrzeźwych z terenu

gminy Piaseczno w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych zaczęła działać

w lipcu br. Straż miejska skierowała już tam pierwszych nietrzeźwych, m.in. z pia-

seczyńskiego dworca.
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Piaseczno dofinansuje zabiegi in vitro

24 sierpnia br. podczas sesji Rady

Miejskiej do realizacji został przy-

jęty Program Polityki Zdrowotnej

pn. „Leczenie niepłodności me-

todą zapłodnienia pozaustrojo-

wego dla mieszkańców miasta 

i gminy Piaseczno na lata 2022–

2024”. Celem programu jest ogra-

niczenie zjawiska niezamierzonej

bezdzietności wśród mieszkań-

ców gminy Piaseczno poprzez za-

pewnienie leczenia niepłodności

metodami wspomaganej repro-

dukcji w oparciu o przepisy prawa

oraz określone standardy postę-

powania i procedury medyczne.

Z inicjatywą przyjęcia programu

wspierającego pary potrzebujące

procedury in vitro wystąpiła do

Burmistrza Miasta i Gminy Pia-

seczno Piaseczyńska Rada Kobiet.

Choroba cywilizacyjna
Według Światowej Organiza-

cji Zdrowia (WHO) niepłodność

dotyka 10–12% populacji społe-

czeństw krajów wysokorozwi-

niętych i obecnie jest zaliczana do

chorób cywilizacyjnych. Polskie

Towarzystwo Medycyny Roz-

rodu i Embriologii (PTMRiE) sza-

cuje, że niepłodność dotyczy bez-

pośrednio nawet 1,5 mln polskich

par, co stanowi około 20% społe-

czeństwa w wieku reprodukcyj-

nym. Ogólnopolskie dane doty-

czące niepłodności przełożone na

populację naszej gminy wska-

zują, że niepłodność dotyka około

3 178 par, spośród których około

381 par (12%) rozpocznie leczenie

w danym roku, a 64 pary rocznie

(2%) będą wymagały leczenia

metodą zapłodnienia pozaustro-

jowego.

W latach 2013–2016 funkcjo-

nował Narodowy Program Le-

czenia Niepłodności Metodą Za-

płodnienia Pozaustrojowego. 

Z ministerialnego programu sko-

rzystało w tym czasie ponad 

17 tys. par, a w jego efekcie na świat

przyszło ponad 22 tys. dzieci.

– Dowodzi to ogromnego

zapotrzebowania na programy

zdrowotne skierowane do bory-

kających się z problemem nie-

płodności par. Niestety rząd wy-

cofał się ze wspierania procedur

związanych z zapłodnieniem

pozaustrojowym, co dla wielu

leczących się w związku z nie-

płodnością par jest ostatnią

szansą na doczekanie się po-

tomstwa – zauważa burmistrz

Daniel Putkiewicz. – Obecnie

więc jedyną szansą na leczenie

niepłodności metodą in vitro dla

polskich pacjentów jest bardzo

kosztowne leczenie komer-

cyjne. Z inicjatywą wsparcia ta-

kich par wystąpiła do mnie 

Piaseczyńska Rada Kobiet. Przy-

chyliliśmy się do tego wniosku

i podobnie jak inne samorządy

zdecydowaliśmy się na wspar-

cie mieszkańców, którzy są 

zainteresowani skorzystaniem 

z procedury zapłodnienia po-

zaustrojowego w staraniach 

o dziecko. Mam nadzieję, że dzięki

gminnemu programowi leczenia

niepłodności kolejne rodziny będą

się cieszyć upragnionym dziec-

kiem, a naszej gminie przybędzie

małych mieszkańców.

Samorządy wspierają 
leczenie niepłodności

Wysokie koszty realizowa-

nej komercyjnie terapii niepłod-

ności sprawiają, że jej dostępność

jest ograniczona, co potęguje zja-

wisko ekonomicznej dyskrymi-

nacji niepłodnych. W związku 

z tym liczne samorządy w Polsce

zdecydowały się na przyjęcie

programów finansujących lecze-

nie niepłodności metodą in vitro.

Jednym z pierwszych miast

wspierających finansowo pary

borykające się z niepłodnością

była Częstochowa, która reali-

zuje program już od 2013 roku.

Podobne programy są obecnie re-

alizowane przez kilkadziesiąt pol-

skich miast, powiatów oraz wo-

jewództw, między innymi przez

Poznań, Łódź, Warszawę, Gdańsk

czy województwo wielkopolskie.

Maksymalnie 5 000 zł 
dla pary

Program leczenia niepłodno-

ści przygotowany przez gminę

Piaseczno zaplanowany jest na

trzy lata (do końca 2024 roku).

Mogą z niego skorzystać pary za-

mieszkałe na terenie gminy, speł-

niające określone ustawą wa-

runki podjęcia terapii metodą 

zapłodnienia pozaustrojowego 

w ramach dawstwa partner-

skiego lub innego niż partner-

skie, lub przystąpienia do proce-

dury adopcji zarodka. Wiek kobiety

musi się mieścić w przedziale 

20–42 lata. Procedurę kwalifika-

cyjną będzie prowadził realizator,

którego oferta zostanie wybrana

w postępowaniu przeprowa-

dzonym przez gminę Piaseczno. 

O kwalifikacji do programu będzie

decydowała kolejność zgłoszeń

(poprawnie złożonych wniosków)

w miarę dostępności miejsc, przy

jednoczesnym spełnieniu kryte-

riów włączenia i braku kryteriów

wykluczających z programu.

Pacjenci zakwalifikowani do

niniejszego programu mają prawo

do skorzystania z jednorazowego

dofinansowania leczenia w wy-

sokości do 5 000 zł do zabiegu za-

płodnienia pozaustrojowego w ra-

mach dawstwa partnerskiego lub

innego niż partnerskie, lub do 

jednorazowego dofinansowania 

w wysokości do 3 000 zł do pro-

cedury adopcji zarodka.

Roczny koszt interwencji

przewidzianych w programie

wyniesie 100 000 zł, co pozwoli

na dofinansowanie zabiegu za-

płodnienia pozaustrojowego 20

parom. Całkowity koszt funk-

cjonowania programu w latach

w 2022–2024 wyniesie 300 000

złotych. Statystycznie powinno

to pozwolić na urodzenie 15 dzieci.

– Dziękuję radnym za przy-

chylne podejście do tego pro-

gramu. Będąc członkinią Piase-

czyńskiej Rady Kobiet, mam

możliwość wsłuchiwania się 

w potrzeby kobiet, angażowania

się w prace rady, ale przede

wszystkim mam wpływ na re-

alizację istotnych dla tego środo-

wiska wniosków. Program lecze-

nia niepłodności jest niezwykle

ważną inicjatywą i bardzo się

cieszę, że również gmina Pia-

seczno będzie udzielała wsparcia

rodzicom, którzy borykają się 

z problemem niepłodności i sta-

rają się o potomstwo – mówi wi-

ceburmistrz Hanna Kułakowska-

-Michalak.

Przyjęty przez Radę Miejską na wniosek Piaseczyńskiej Rady Kobiet program le-

czenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego ma za zadanie wes-

przeć mieszkańców gminy Piaseczno, którzy pragną powiększyć rodzinę i chcą

skorzystać z procedury in vitro.

Foto archiwum URZĄD MIASTA
Na przystanku Szkolna 01 przy ul. Puławskiej w Piasecznie
pojawiły się dwie nowoczesne, proekologiczne wiaty
przystankowe. To efekt realizacji jednego z projektów
Budżetu Obywatelskiego w gminie Piaseczno.

Nowe wiaty przystankowe z „zielonymi” dachami pojawiły
się na jednym z głównych miejskich przystanków – przy ul.
Puławskiej. Inwestycja została zrealizowana w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego w gminie Piaseczno. Porośnięte roz-
chodnikiem dachy nie tylko ładnie wyglądają. Taki „zielony”
dach ogranicza zanieczyszczenie powietrza, pochłaniając
dwutlenek węgla, ale też wykorzystuje spore ilości wód opa-
dowych, w okresie kwitnienia zaś rozchodnik sprzyja również
owadom zapylającym. A dodatkowo w upalne dni pod takim
dachem temperatura powietrza jest niższa nawet o 3–5
stopni Celsjusza w porównaniu z temperaturą otoczenia.
Proekologiczne wiaty wyposażone są także w ekrany LCD,
na których już niebawem będą wyświetlane różne informacje
miejskie, przede wszystkim zaś rozkład jazdy.

„Zielone” wiaty przystankowe
przy Puławskiej w Piasecznie

Od 2018 roku Straż Miejska w Piasecznie zajmowała się
322 wrakami na terenie naszej gminy. 282 pojazdy, czyli
znakomita większość, zostały usunięte przez właścicieli
w wyznaczonym terminie przed ich odholowaniem. Same
procedury są jednak długotrwałe, więc od zgłoszenia
wraku do jego usunięcia upływa niekiedy kilka miesięcy.

Ze względu na brak ustawowej definicji pojęcia wraku
oraz brak interpretacji prawnej tego pojęcia wrakiem po-
tocznie nazywamy pojazd pozbawiony tablic rejestracyj-
nych lub znajdujący się w stanie wskazującym na to, że nie
jest używany. O tym może świadczyć m.in. jego wiek, znisz-
czone wnętrze czy dostępność pojazdu dla osób trzecich.
Zgodnie z przepisami pojazdy tego typu można odholo-
wywać z dróg publicznych oraz dróg oznaczonych znakami
„strefa ruchu” i „strefa zamieszkania”.
Jak wygląda procedura usuwania wraku?

Każdy mieszkaniec ma prawo zgłosić do straży miejskiej
pojazd, który stoi długo nieużywany w jednym miejscu, jest
uszkodzony lub zaparkowany w sposób utrudniający ruch.
Na podstawie zgłoszenia strażnicy miejscy ustalają właści-
ciela pojazdu, a następnie wzywają go do jego usunięcia.

– Sytuacja oczywiście jest łatwiejsza, kiedy samochód ma
tablice rejestracyjne, ale nawet wtedy konieczność dotrzymania
wszystkich procedur oznacza, że od momentu zgłoszenia do
usunięcia pojazdu upływa niekiedy i pół roku – mówi wicebur-
mistrz Hanna Kułakowska-Michalak. Jeśli po skutecznym za-
wiadomieniu właściciela pojazd nie zostanie usunięty, straż
miejska okleja samochód i umieszcza informację o tym, że zo-
stanie on odholowany w ciągu 7 dni. Po wyznaczonym terminie
pojazd zostaje odholowany na parking strzeżony, a straż miejska
rozpoczyna kolejne czynności polegające na poinformowaniu
właściciela i policji o odholowaniu pojazdu.
Większość pojazdów zabiera właściciel

Od 2018 roku Straż Miejska w Piasecznie zajmowała się 
322 wrakami na terenie naszej gminy. 282 pojazdy zostały usunięte
przez właścicieli. W przypadku 40 wraków toczy się postępowa-
nie, czyli ustalenie właściciela pojazdu i powiadomienie o ko-
nieczności jego usunięcia, co daje podstawę do odholowania.

Pojazdy odholowywane są na podstawie art. 50a ust. 1, 
a także art. 130A ust. 1, pkt 1, 4 i 5 ustawy „Prawo o ruchu drogo-
wym” oraz §4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania
pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których
stan wskazuje na to, że nie są używane, na koszt właściciela lub
posiadacza. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy pojazd nie zostanie ode-
brany z parkingu, na mocy ustawy przechodzi na własność
gminy Piaseczno oraz zostaje przekazany do recyklingu. Należy
pamiętać, że koszty odholowania, przechowywania na parkingu
oraz złomowania pokrywa właściciel pojazdu.

Straż miejska sprząta wraki

Foto Senivpetro/freepik.com

Rozwijamy system informacji parkingowej

Pierwsze miejskie czujniki zostały

zamontowane na największym

miejskim parkingu zlokalizowa-

nym pomiędzy ulicami Zgoda 

i Sierakowskiego na początku 2020

roku. Następnie sieć miejskich sen-

sorów została rozbudowana o czuj-

niki temperatury i wilgotności po-

wietrza, mierzące poziom hałasu,

sprawdzające drożność przepu-

stów na Jeziorce i Perełce, a także

detektory zapełnienia koszy na

śmieci. Wraz z rozbudową sieci

Miejskich Parkingów Płatnych

przyszedł czas na rozszerzenie in-

formacji o zajętości miejsc na ko-

lejnych parkingach włączonych do

systemu. Czujniki zostały nie-

dawno zamontowane na parkin-

gach przy ul. Puławskiej oraz przy

ul. Kościelnej obok budynku Sądu

Rejonowego i Prokuratury Rejono-

wej w Piasecznie.

Na terenie miasta pojawiło się

siedem nowych tablic, które będą

informować o liczbie dostępnych

miejsc postojowych na parkingach

przy ul. Puławskiej 5, obok sądu

przy ul. Kościelnej oraz przy 

ul. Zgoda. Dwie tablice systemu

informacji parkingowej stoją przy 

ul. Puławskiej, po jednej przy 

placu Piłsudskiego, ulicach Jana

Pawła II, Chyliczkowskiej i Siera-

kowskiego oraz przy ul. Sienkiewi-

cza (na wysokości ul. Pomorskiej).

Kolejne tablice elektroniczne poinformują o liczbie dostępnych miejsc postojowych na

miejskich parkingach. To następne elementy nowoczesnego systemu informacji miejskiej.

Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
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Piękny, nowoczesny budynek

Domu Seniora jest obecnie wy-

posażany w niezbędne umeblo-

wanie i sprzęt, które będą służyły

uczestnikom zajęć organizowa-

nych przez nową jednostkę funk-

cjonującą w strukturze MGOPS.

Podczas sesji 13 lipca br. Rada

Miejska oficjalnie powołała do

życia Dzienny Dom Pomocy

Społecznej w Piasecznie. Głów-

nym celem tej jednostki jest

wsparcie osób w wieku 60+, ich

aktywizacja i integracja spo-

łeczna. Zajęcia (zarówno gru-

powe, jak i indywidualne) będą

organizowane od poniedziałku

do piątku w godzinach od 8.00

do 16.00. Mogą w nich uczestni-

czyć mieszkańcy gminy, którzy

ukończyli 60 lat, są samodzielni

lub mają ograniczenia w samo-

dzielnym codziennym funkcjo-

nowaniu oraz są zainteresowani

taką formą pomocy.

Wsparcie, opieka 
i integracja

– Zajęcia będą przygotowy-

wane z uwzględnieniem stanu

zdrowia, sprawności fizycznej 

i intelektualnej uczestników –

podkreśla wiceburmistrz Hanna

Kułakowska-Michalak. Korzy-

stanie z usług Dziennego Domu

Pomocy będzie odpłatne, przy

czym w oparciu o sytuację ma-

terialną i rodzinną możliwe bę-

dzie przyznanie ulgi w ponosze-

niu opłat. Szczegółowe warunki

odpłatności za usługi oraz czę-

ściowego lub całkowitego zwol-

nienia od opłat, a także tryb ich

pobierania określi uchwała Rady

Miejskiej w Piasecznie.

Uczestnicy tej formy wspar-

cia, poza szeroką gamą zajęć z za-

kresu fizjoterapii, edukacji czy

kultury, mogą liczyć na porady

psychologa i prawnika oraz przy-

najmniej jeden ciepły posiłek.

– Powołana właśnie do życia

jednostka niebawem przedstawi

szczegółowy regulamin rekruta-

cji uczestników zajęć i funkcjono-

wania Dziennego Domu Pomocy

Społecznej w Piasecznie – mówi

wiceburmistrz Hanna Kułakow-

ska-Michalak. – Z tej formy po-

mocy będzie mogło skorzystać

około 50–60 mieszkańców naszej

gminy w wieku senioralnym.

Nowe miejsce dla grup
senioralnych

W budynku Domu Seniora

będą się odbywały również za-

jęcia przygotowywane przez or-

ganizacje senioralne z terenu

gminy Piaseczno. Będzie tu też

działał nowy oddział Biblioteki

Publicznej w Piasecznie.

– Dodatkowo seniorzy mogą

korzystać ze starannie zagospo-

darowanego terenu w sąsiedz-

twie budynku, gdzie mają do

dyspozycji między innymi si-

łownię plenerową – dodaje bur-

mistrz Daniel Putkiewicz. – Se-

niorzy stanowią coraz liczniej-

szy odsetek mieszkańców naszej

gminy, staramy się więc nadążać

za zmianami demograficznymi

i przygotować ofertę kulturalno-

-rozrywkową dla osób w wieku

60+, ale też zaoferować im różne

formy wsparcia.

Dzienny Dom Pomocy naj-

prawdopodobniej ruszy na prze-

łomie września i października

2022 roku.

O zasadach rekrutacji po-

informujemy mieszkańców na

stronach internetowych Urzędu

Miasta i  Gminy P iaseczno

(www.piaseczno.eu) oraz Miej-

sko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej (www.mgops.pia-

seczno.eu), a także w gablotach

informacyjnych dostępnych na

terenie gminy Piaseczno.

*

Rada Miejska oficjalnie powołała do istnienia Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Piasecznie. Wkrótce ruszy rekrutacja dla

seniorów zainteresowanych taką formą pomocy.

Dom Seniora wkrótce zacznie działać

Siłownia plenerowa na tyłach budynku Centrum Aktywności Seniora
Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Piasecznie
Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA

Dofinansowania #Mazowszepomaga

Dofinansowanie na ochronę

powietrza i klimatu #progra-

mywsparcia

Miło nam poinformować, że

Wydział Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Rolnej Urzędu Mia-

sta i Gminy Piaseczno pozyskał

środki zewnętrzne na działania

edukacyjne. W ramach czwartej

edycji autorskiego programu

wsparcia Samorządu Wojewódz-

twa Mazowieckiego „Mazowsze

dla czystego powietrza 2022”,

który jest kontynuacją realizo-

wanego od 2019 roku Mazowiec-

kiego Instrumentu Wsparcia

Ochrony Powietrza, zadanie

„Działania proekologiczne w gmi-

nie Piaseczno” zostało pozytyw-

nie zaopiniowane i 2 czerwca br.

została podpisana umowa udzie-

lająca wsparcia w kwocie 95 000

złotych na działania edukacyjne.

Dzięki dofinansowaniu bę-

dziemy mogli zrealizować wiele

wydarzeń edukacyjnych na te-

renie naszej gminy. Planowane

działania to:

• kampania informacyjna doty-

cząca Europejskiego Tygodnia

Mobilności, w ramach której

gmina planuje zorganizowanie:

– eventu ekologicznego wraz 

z konkursem wiedzy dotyczą-

cym tematyki powietrza (jego

zanieczyszczenia i ochrony) dla

dzieci i młodzieży oraz społecz-

ności lokalnej z terenu gminy

Piaseczno;

– dwóch rajdów rowerowych 

z warsztatami edukacyjnymi,

konkursem z nagrodami oraz

ogniskiem (jednego rajdu dla ca-

łych rodzin i jednego dla osób

bardziej zaawansowanych);

• kampania informacyjna z oka-

zji Dnia Czystego Powietrza, 

a w tym:

– plenerowe warsztaty dla

uczniów (klasy 4–8);

– spektakle, których tematyka

będzie dotyczyć przede wszyst-

kim powietrza (dla uczniów klas

1–3, realizowane w placówkach

szkolnych);

– warsztaty „Sadzimy tlen” (dla

szkół podstawowych, przed-

szkoli oraz społeczności lokalnej

z terenu gminy Piaseczno);

– wznowienie nakładu „EkoPo-

radnika”, który ukaże się we wrze-

śniu w formie kolorowanki dla

dzieci (w tematyce kolorowanki

poruszane będą tematy zanie-

czyszczenia powietrza, smogu, ni-

skiej emisji, zmian klimatycznych,

ochrony powietrza czy zrówno-

ważonego transportu).

Podczas wydarzeń plano-

wana jest dystrybucja materia-

łów otrzymanych z Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa

Mazowieckiego w Warszawie –

przekazanie listu i ulotki, zawie-

rających informacje o uchwale

antysmogowej i możliwościach

dofinansowania do wymiany

pieca, jakiego swoim mieszkań-

com udziela gmina Piaseczno.

Szczegóły na stronie interneto-

wej www.bip.piaseczno.eu.

Mazowsze dla działkowców #so-

lidarność mazowiecka

W ramach Mazowieckiego

Instrumentu Aktywizacji Dział-

kowców „Mazowsze dla dział-

kowców 2022” wsparcie uzyskały

projekty:

1. Polskiego Związku Działkow-

ców R.O.D. „Złotokłos” – „Wy-

miana oświetlenia na energo-

oszczędne”;

2. Stowarzyszenia Ogrodowego

Rodzinny Ogród Działkowy

„Elektron” – „Plac rekreacyjno-

-integracyjny na terenie rodzin-

nego ogrodu działkowego”;

3. Stowarzyszenia Ogrodowego

PZD Rodzinny Ogród Dział-

kowy „Julianowska” w Piasecz-

nie – „Dom działkowca z infra-

strukturą”.

Łączna kwota dofinansowa-

nia, jaką przekazano rodzinnym

ogrodom działkowym w ramach

ww. dofinasowania, opiewa na

96 888,98 zł.

Głównym celem projektu

„Mazowsze dla działkowców

2022” jest wsparcie, jakie dział-

kowcy mogą otrzymać na bu-

dowę i modernizację infrastruk-

tury ogrodowej.

Wsparcie Mazowsza dla sołectw, działkowców oraz programów ochrony powietrza i klimatu
Foto archiwum Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

Prace dzieci z warsztatów ekologicznych               Foto archiwum Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
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Nowe oblicze ważnych dróg w mieście

Wraz z początkiem września kończy się kilka ważnych inwestycji drogowych. Zmodernizowany został między innymi

fragment ulic Puławskiej i Kościuszki, ulice Chyliczkowska czy Pod Bateriami. Kończy się też przebudowa ulic Geodetów,

Energetycznej i Rubinowej.

W wakacje trwały intensywne

prace drogowe realizowane za-

równo przez gminę, jak i powiat

piaseczyński, z którym ściśle

współpracujemy przy przebu-

dowie dróg ważnych dla na-

szych mieszkańców. 

– Oczywiście inwestycje dro-

gowe wiążą się zwykle ze spo-

rymi utrudnieniami komunika-

cyjnymi. Mamy jednak nadzieję,

że komfort poruszania się po

zmodernizowanych drogach wy-

nagrodzi mieszkańcom te wcześ-

niejsze trudności – mówi wice-

burmistrz Robert Widz. 

Główna ulica pięknieje
W tegoroczne wakacje za-

kończyła się modernizacja ko-

lejnego odcinka głównej ulicy

miasta. Zmiany na ulicach Pu-

ławskiej i Kościuszki planowali-

śmy od dawna. Niewielki frag-

ment został zmodernizowany

przy okazji przebudowy skweru

Kisiela, w ubiegłym roku prze-

budowaliśmy zaś odcinek od ul.

Kusocińskiego do skrzyżowania

z ulicami Chyliczkowską i Jana

Pawła II. Kolejny odcinek – aż do

skrzyżowania z ulicą Sienkiewi-

cza, planowany był do realizacji

w roku bieżącym. Zgodnie z de-

cyzją Rady Miejskiej zakres prac

został jednak ograniczony do

fragmentu ulicy Kościuszki – od

pl. Piłsudskiego do skweru Ki-

siela. Droga zyskała nową na-

wierzchnię jezdni, estetyczne,

wygodne chodniki z pasami

zieleni oraz infrastrukturę rowe-

rową. Istniejący pas rowerowy

na ul. Puławskiej został przedłu-

żony przez ul. Kościuszki aż do

infrastruktury rowerowej w są-

siedztwie skrzyżowania z ulicą

Sienkiewicza. 

– Naszym celem niezmien-

nie jest poprawa bezpieczeń-

stwa wszystkich uczestników

ruchu – podkreśla burmistrz

Daniel Putkiewicz. – Szczególną

uwagę zwracamy na tzw. nie-

chronionych uczestników ru-

chu, czyli pieszych i rowerzy-

stów. Pamiętajmy, że ich nie

chroni warstwa blachy, jak ma

to miejsce w przypadku kieru-

jących samochodami.

Projektując główną ulicę

miasta, zadbaliśmy również o to,

by przestrzeń była estetyczna 

i zachęcała do spacerów. Stąd

nowe, szerokie chodniki i pasy

zieleni, na których posadzono

ponad 3000 roślin. Oprócz krze-

wów, bylin, traw czy czosnku

ozdobnego posadziliśmy rów-

nież 19 nowych drzew.

– Działania te nie tylko po-

prawiają wygląd miasta, ale też

mieszczą się w założeniach pro-

gramu „Piaseczno dla klimatu”.

W związku z wyzwaniami kli-

matycznymi staramy się, aby

każda nowa inwestycja dro-

gowa wpisywała się w działa-

nia, które przygotowują miasto

m.in. na coraz bardziej gorące 

i burzowe lata – mówi bur-

mistrz Daniel Putkiewicz.

Uzupełnieniem tych prze-

mian w ścisłym centrum Pia-

seczna będzie także moderni-

zacja i zazielenienie placu

przy skrzyżowaniu ulic Jana

Pawła II i Puławskiej, obok daw-

nej strażnicy OSP, której moder-

nizacja również zbliża się do

końca. Na realizację czeka też

projekt posadzenia kolejnych

drzew na rynku. W przypadku

obu placów gmina czeka na

ostateczną decyzję konserwa-

tora zabytków.

Spięta sieć dróg 
dla rowerów

W ostatnich dniach został

również przywrócony dwukie-

runkowy ruch na ulicy Chylicz-

kowskiej. Drogę te modernizo-

wał powiat piaseczyński, ale

podobnie jak w wielu innych

miejscach gmina Piaseczno

współpracowała z powiatem

przy przygotowaniu tej inwe-

stycji. Droga zyskała przede

wszystkim nową infrastrukturę

rowerową i bezpieczne przejście

z wyspą przy szkołach. 

– Dzięki obu skoordynowa-

nym inwestycjom – gminy i po-

wiatu – udało się stworzyć pasy

rowerowe, które pozwalają po-

ruszać się do i z centrum Pia-

seczna zarówno w kierunku

Warszawy, jak i Konstancina-

-Jeziorny – zauważa wicebur-

mistrz Robert Widz. Brakujący

fragment drogi dla rowerów 

w okolicy skrzyżowania z ulicą

Okulickiego ma powstać w ra-

mach przebudowy skrzyżo-

wania ulic Wojska Polskiego 

i Okulickiego. W niedalekiej

przyszłości, po przebudowie ul.

Sienkiewicza na odcinku od ul.

Kościuszki do al. Kasztanów

(wraz z włączeniem w nową

infrastrukturę rowerową przy

ul. Dworcowej), zostanie za-

pewnione połączenie z Zale-

siem Dolnymi, a dalej aż do Goł-

kowa infrastruktura powstała

dzięki współpracy gminy i po-

wiatu przy inwestycji polega-

jącej na przebudowie ulic Pol-

skiego Państwa Podziemnego 

i Pod Bateriami. Z kolei projek-

towana przebudowa ul. Jana

Pawła II zwiąże istniejącą infra-

strukturę przy ulicac Dworco-

wej i Powstańców Warszawy 

z centrum Piaseczna.

Rewolucyjna zmiana ulicy
Pod Bateriami

Dzięki przejęciu przez po-

wiat piaseczyński, na wniosek

gminy Piaseczno, fragmentu

dawnej drogi wojewódzkiej 722

możliwa stała się gruntowna

przebudowa tej bardzo ważnej

dla mieszkańców południowej

części gminy drogi. W tym roku

zrealizowana została przebu-

dowa odcinka ulic Polskiego

Państwa Podziemnego oraz Pod

Bateriami od alei Kasztanów do

ronda w Gołkowie. Inwestycję

powiatu gmina dofinansowała

kwotą 8,2 mln złotych. 

– Duże natężenie ruchu,

zniszczona nawierzchnia, brak

chodnika i przejść dla pieszych

sprawiały, że droga ta była nie

tylko niekomfortowa, ale rów-

nież niebezpieczna – mówi

Burmistrz Miasta i Gminy Pia-

seczno Daniel Putkiewicz. 

Dzięki współfinansowanej

przez gminę Piaseczno inwe-

stycji powiatu ulica doczekała 

się prawdziwie rewolucyjnej

zmiany. Droga zyskała odwod-

nienie, nową nawierzchnię

jezdni, ścieżkę rowerową i chod-

nik. Pojawiły się również nowe

przejścia dla pieszych i zatoki

autobusowe. W celu poprawy

bezpieczeństwa ruchu, ale rów-

nież jego upłynnienia, powiat

piaseczyński zbudował dwa

ronda – na skrzyżowaniu z ulicą

Dworską oraz z ulicami Redu-

tową i Graniczną.

Duża zmiana na północy
gminy

Dobiega końca przebudowa

ulic Geodetów, Energetycznej 

i Rubinowej. To najdroższa inwe-

stycja drogowa w historii gminy

Piaseczno. Łącznie ma koszto-

wać 39 mln złotych.

– To jedna z największych 

i kluczowych inwestycji w gmi-

nie. Przebudowa ulic Geodetów,

Energetycznej i Rubinowej ma

zapewnić poprawę obsługi ko-

munikacyjnej mocno zurbani-

zowanego północnego rejonu

gminy Piaseczno – mówi bur-

mistrz Daniel Putkiewicz. – Na

tę inwestycję mieszkańcy Józe-

fosławia i Julianowa czekali 

od wielu lat – dodaje wicebur-

mistrz Robert Widz. – Kierowcy

zyskali nową nawierzchnię ulic,

przestaną tonąć w kałużach po

deszczu, bo drogi mają odwod-

nienie, a na pieszych i rowe-

rzystów czeka dedykowana im

infrastruktura.

Ulica Energetyczna zyskała

też po jednym dodatkowym pa-

sie ruchu w każdą stronę na od-

cinku od ronda przy outlecie do

ronda Praw Kobiet. Na skrzyżo-

waniu z ulicą Rubinową po-

wstało kolejne rondo. Obecnie

montowane są latarnie, a sama

droga jest w pełni przejezdna

już od kilku tygodni. Ze względu

na przedłużające się prace zwią-

zane z przełączaniem użytkow-

ników do nowej sieci przez PGE,

przedłużył się nieco termin 

oddania do użytku ostatniego

fragmentu ulicy Geodetów – od

wjazdu do Auchan do skrzyżo-

wania z ulicą Puławską.

– Wykonawca przystąpił do

kontynuacji prac drogowych na-

tychmiast po zakończeniu prac

realizowanych przez PGE – pod-

kreśla wiceburmistrz Robert

Widz. – Na początku września

udało się położyć nawierzchnię

drogi. Abyśmy mogli dopuścić

ruch na ul. Geodetów, musi być

gotowa sygnalizacja świetlna na

skrzyżowaniu z ulicą Puławską

oraz oznakowanie poziome i pio-

nowe. Wykonawca zapewnia, 

że droga będzie przejezdna do

końca września – mówi wice-

burmistrz Robert Widz. 

– Wprawdzie przez kilka

miesięcy mieszkańcy borykali

się z uciążliwościami tak sze-

roko zakrojonej modernizacji

dróg na granicy Piaseczna i Jó-

zefosławia, ale jestem przeko-

nany, że już niebawem doce-

nią zmianę, która się dokonała

dzięki tej inwestycji – mówi

Burmistrz Miasta i Gminy Pia-

seczno Daniel Putkiewicz. 

*

Na modernizowanym odcinku ulic Puławskiej i Kościuszki posadziliśmy ponad 3000 roślin -
podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz                   Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA

Skrzyżowanie ulic Puławskiej z Chyliczkowską i Jana Pawła II w Piasecznie
Foto Robert Widz/URZĄD MIASTA

Ulica Geodetów w trakcie modernizacji                                                                                                                                Foto Maciej Wesołowski
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Plac rekreacyjny przy ul. Cyraneczki – konsultacje

Pod koniec kwietnia 2022 r. zo-

stał uchwalony nowy plan miej-

scowy dla omawianego terenu,

dzięki czemu działki zostały sca-

lone i powiększył się obszar za-

gospodarowania, co dało wolną

drogę do realizacji oczekiwanej

już od wielu lat przestrzeni pu-

blicznej skierowanej głównie do

dzieci i młodzieży, choć nie

tylko. Pierwsze, czerwcowe spo-

tkanie z mieszkańcami w tej

sprawie umożliwiło architek-

tom poznanie oczekiwań doty-

czących zagospodarowania tego

terenu. Na tej podstawie archi-

tekci przygotowali kilka koncep-

cji, które zostaną poddane kon-

sultacjom społecznym podczas

spotkania 7 września o godz.

18.00 w Klubie Kultury przy ul.

Julianowskiej 67A. Niebawem

mieszkańcy będą też mogli wy-

powiedzieć się w internetowej

ankiecie. Szczegóły są podawane

na bieżąco na facebookowym

profilu Rewitalizacja Piaseczna

oraz na stronie internetowej

gminy: www.piaseczno.eu. Ze-

brane podczas konsultacji spo-

łecznych uwagi pozwolą wyło-

nić ostateczny kształt propozycji

zagospodarowania nowego te-

renu rekreacyjnego w Juliano-

wie. Spotkanie podsumowujące

konsultacje i prezentujące osta-

teczną koncepcję zaplanowane

jest na 20 września na godz.

18.00, również w Klubie Kultury

w Józefosławiu. Zapraszamy!

Cały projekt budowy Traktu nad

Perełką to długi proces, który bę-

dzie realizowany etapami. Od

dłuższego czasu mieszkańcy ko-

rzystają już z odcinka zbudowa-

nego między ulicami Żytnią oraz

Dworcową. Teraz przyszedł czas

na prace związane z rewitalizacją

terenu pomiędzy ulicami Ko-

ściuszki i Czajewicza, wraz z reali-

zacją nowych nasadzeń. Rośliny

zostały odpowiednio dobrane do

warunków, jakie występują przy

ciekach wodnych.

– Aby przeprowadzić powyż-

sze działania, musimy zacząć od

uporządkowania terenu. Przez lata

obrósł on w rośliny inwazyjne, ta-

kie jak nawłoć kanadyjska czy su-

mak octowiec, które utrudniają

funkcjonowanie okazom rzad-

szym. Roślinność ta zostanie usu-

nięta, a na jej miejscu pojawią się

nowe naturalistyczne nasadzenia,

którym sprzyjać będą tamtejsze

warunki, w tym również lokalne

podtopienia – wyjaśnia Aleksandra

Hofman z Wydziału Inwestycji.

– Nie planujemy wycinać żad-

nych drzew, a jedynie rośliny in-

wazyjne pochodzące z innych

stref klimatycznych, które zara-

stają teren i utrudniają funkcjo-

nowanie właściwej florze. Za-

stąpią je zgodne z siedliskiem

gatunki rodzime, które staną się

także miejscem schronienia 

i źródłem pożywienia dla wielu

gatunków ptaków i ssaków. Za-

leży nam również na uporząd-

kowaniu tego obszaru tak, aby

sprzyjał on spacerom i odpo-

czynkowi mieszkańców. Jedno-

cześnie działania te powinny

ograniczyć zachowania patolo-

giczne na tym terenie, zwłasz-

cza że będzie on monitorowany.

*

Rozpoczynamy prace związane z budową kolejnego odcinka Traktu nad Perełką.

W najbliższym czasie zrewitalizowany zostanie fragment między ulicami Ko-

ściuszki i Czajewicza.

Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
Przypominamy, że od 1 czerwca bilety długookresowe
ZTM można kupić we wszystkich biletomatach działają-
cych w aglomeracji warszawskiej. W związku z tym ZTM
Warszawa zamyka Punkt Obsługi Pasażera na piaseczyń-
skim dworcu, który czynny będzie do końca września.

Od trzech miesięcy pasażerowie mają możliwość ku-
pienia Biletu Metropolitalnego we wszystkich automatach
biletowych, zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych. Do-
tyczy to również Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca, której
posiadacze mogą korzystać z tańszych biletów 30- i 90-
-dniowych.

Wcześniej, aby skorzystać ze specjalnych zniżek ofe-
rowanych dzięki umowom podpisanym między gminami
a ZTM, pasażerowie musieli wykupywać bilety długookre-
sowe w Punktach Obsługi Pasażera. W naszym powiecie
jedyny taki punkt znajduje się na dworcu PKP w Piasecznie.
W związku z wprowadzeniem możliwości doładowywania
kart miejskich w biletomatach, ZTM zapowiada zamknięcie
Punktu Obsługi Pasażera m.in. na piaseczyńskim dworcu.
Nastąpi to z początkiem października 2022 r.

– W Warszawie i niektórych miejscowościach aglome-
racji jest 819 stacjonarnych automatów biletowych. Do-
datkowo wszystkie autobusy i tramwaje Warszawskiego
Transportu Publicznego oraz pociągi Szybkiej Kolei Miej-
skiej są wyposażone w biletomaty mobilne – to 2 439 urzą-
dzeń. Mieszkańcy aglomeracji mogą więc kupić Bilety Me-
tropolitalne 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 Pia-
seczyńską Kartę Mieszkańca, na którą można kodować
bilety długookresowe ZTM ze zniżką. Na przykład za bilet
normalny 30-dniowy na 1 i 2 strefę pasażer płaci 120 zł, 
a 60 zł dopłaca gmina; w przypadku biletu 90-dniowego
cena dla pasażera wynosi 330 zł, a gmina dopłaca 130 zł.
Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej
Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca: www.karta.piaseczno.eu.

Kolejny etap budowy Traktu nad Perełką

Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA

Bilety długookresowe
można kupić w biletomatach

Na wrzesień zaplanowano kolejny etap konsultacji dotyczących zagospodarowania

terenu rekreacyjnego przy ul. Cyraneczki w Julianowie.

„100 lat piaseczyńskiego sportu”

Tegoroczne obchody podsumowujące działalność sportową w gminie Piaseczno

na przestrzeni lat to cykl wydarzeń sportowych, który zostanie zwieńczony dużą

imprezą sportowo-rekreacyjną, zorganizowaną 18 września na stadionie miej-

skim przy ul. 1 Maja 16 w Piasecznie.

100 lat to historia kilkudziesięciu

klubów sportowych, dziesiątek

sekcji i dyscyplin, które przez

lata rozwijały się na terenie na-

szej gminy. Jest to okazja, aby

przypomnieć bogatą historię

klubów sportowych oraz ludzi

tworzących środowisko spor-

towe. A wszystko zaczęło się 

w Żabieńcu, gdzie w 1922 r. po-

wstała drużyna sportowa, która

następnie zorganizowała się 

w istniejący do dziś klub LKS

„Jedność” Żabieniec. W tym sa-

mym czasie w Piasecznie po-

wstało nieistniejące już Stowa-

rzyszenie Sportowe „Sokół”…

Historia stu lat piaseczyńskiego

sportu spisana została w książce

Agnieszki Cubały, którą na po-

czątku tego roku wydało Biuro

Promocji i Kultury Gminy Pia-

seczno i do której przeczytania

zachęcamy.

Aby uczcić okrągłą rocznicę,

przez cały rok wiele wydarzeń

sportowych w naszej gminie

odbywało się w ramach oficjal-

nych obchodów stulecia. 18

września kulminacją będzie im-

preza na stadionie miejskim,

podczas której zaprezentują się

wszystkie piaseczyńskie kluby.

Będą one miały swoje stanowi-

ska promocyjno-wystawienni-

cze, gdzie będzie można zapo-

znać się z ich ofertą. Na scenie

zaś prezentowane będą po-

szczególne dyscypliny i sekcje

sportowe. Ponadto odbędą się

liczne konkursy i występy – za-

grają m.in. DJ Martin i Groove-

busterz. Piknikowy charakter

wydarzenia podkreślą też dmu-

chańce i zabawy dla dzieci oraz

food trucki.

Program eventu:

13.00–18.00 – prezentacja klu-

bów sportowych

18.00–20.00 – koncerty muzyczne
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OGŁOSZENIE w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Żabieniec Część 1 dla terenu 1.US.

Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503), art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz uchwały numer
763/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 marca
2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Żabieniec Część 1 dla terenu 1.US, zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Żabieniec Część 1 dla terenu 1.US obejmującego działkę
nr ewid. 340 oraz od strony północno-wschodniej frag-
ment działki nr ewid. 331/2 w obrębie 0044, Żabieniec, 
w dniach od 19 września do 10 października 2022 r.

Z projektem planu można zapoznać się od 19 września
2022 r. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.pia-
seczno.eu w zakładce „Planowanie przestrzenne” > „Pro-
jekty planów wyłożone do publicznego wglądu”, a także 
w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Pia-
secznie, w pokoju 32, w godz. od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. 
w godz. od 13.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, w pokoju nr 38, I piętro.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać na
piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i ad-
resu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października:
1) w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
2) na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
e-mailowy: urzad@piaseczno.eu oraz poprzez ePUAP:
/umigpiaseczno/SkrytkaESP.

Równocześnie informuję, iż na podstawie art. 48 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko i na podstawie uzgodnienia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, pismo znak
WOOŚ-III.410.3.2022.JDR z dnia 1 czerwca 2022 r. oraz uzgod-
nienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Piasecznie, pismo znak ZNS/4700.1.z.2022 z dnia 18 stycznia
2022 r., odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu.

Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą
przetwarzane w trakcie prac projektowych, podlegają
ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie inter-
netowej www.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

Kolorystyka pojemników/worków

Przypominamy, że selektywnie zbierane odpady powinny być gromadzone w po-

jemnikach i workach odpowiedniego koloru.

Kolorystyka wynika z Rozporzą-

dzenia Ministra Klimatu i Środo-

wiska z dnia 10 maja 2021 roku 

w sprawie sposobu selektyw-

nego zbierania wybranych frak-

cji odpadów (Dz.U. z 2021 r., poz.

906) i przedstawia się następu-

jąco:

• odpady z papieru – zbieramy

w pojemnikach/workach koloru

niebieskiego oznaczonych napi-

sem „Papier”;

• odpady szklane – zbieramy 

w pojemnikach/workach koloru

zielonego oznaczonych napi-

sem „Szkło”;

• odpady z metali, tworzyw

sztucznych, opakowań wielo-

materiałowych – zbieramy 

w pojemnikach/workach koloru

żółtego oznaczonych napisem

„Metale i tworzywa sztuczne”;

• bioodpady – zbieramy w po-

jemnikach/workach koloru brą-

zowego oznaczonych napisem

„Bio”;

• odpady resztkowe, czyli tzw.

odpady zmieszane zbieramy

w pojemnikach/workach koloru

czarnego oznaczonych napisem

„Zmieszane”.

W gminie Piaseczno od lat

obowiązuje selektywna zbiórka

odpadów oraz ww. kolorystyka.

Takie informacje znajdują się 

w harmonogramie odbioru od-

padów, jak również w ulotce,

którą otrzymali Państwo wraz

z decyzją dotyczącą podatku od

nieruchomości.

Ogłoszenie UiA.6721.7.1.2021.MKR

OBWIESZCZENIE o przyjęciu dokumentów wymagających
udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się
z ich treścią.
Na podstawie 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 zawiadamiam o przyjęciu do-
kumentów wymagających udziału społeczeństwa.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się 
z treścią wymienionych poniżej dokumentów, a także z uza-
sadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy
oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3
ww. ustawy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Piaseczno pod adresem www.bip.piaseczno.eu w zakładce
„Planowanie przestrzenne” > „Rejestr planów”.
1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi
Józefosław dla działek o nr ewid. 119/4 i 119/19 uchwalony uchwałą nr
1037/LI/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 kwietnia 2022 r.
2. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi Józefosław – etap I, dla terenów 1Pt, 4KDL, 10KDL,
21KDD, 29KDD, 28KDPJ, 48KDPJ i 57KDPR uchwalony uchwałą nr
1060/LII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 maja 2022 r.
3. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi Józefosław – etap II uchwalony uchwałą nr
1061/LII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 maja 2022 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno 
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia 

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Obwieszczenie

OGŁOSZENIE w sprawie ponownego wyłożenia do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym
PGR Runów 0034 oraz części terenu w obrębie ewidencyj-
nym Runów 0033 – etap II.

Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 503), art. 39 ust. 1 i art. 54 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 (t.j. Dz.U. z 2022 r.,
poz. 1029 ze zm.) oraz uchwały nr 1516/LII/2010 Rady Miejskiej 
w Piasecznie z dnia 20 października 2010 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym PGR Runów 0034
oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Runów 0033, z wy-
łączeniem obszaru ograniczonego północną linią rozgraniczającą
ul. Dobrej, zachodnią linią rozgraniczającą ul. Solidarności, linią
przebiegającą w odległości 300 m od linii rozgraniczającej 
ul. Dobrej i wschodnią linią rozgraniczającą drogi o nr ewid. 400,
zmienionej uchwałą nr 1537/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 29 sierpnia 2018 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym
PGR Runów 0034 oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym
Runów 0033 – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko w dniach od 19 września do 10 października 2022 r.

Z projektem planu można zapoznać się od 19 września 2022 r.
na stronie internetowej pod adresem: www.bip.piaseczno.eu 
w zakładce „Planowanie przestrzenne” > „Projekty planów wyłożone
do publicznego wglądu”, a także w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno,
ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, w pokoju 32, w godz. od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu roz-
wiązaniami odbędzie się w świetlicy w Runowie przy ul. Dobrej 63
w dniu 29 września 2022 r. o godz. 18.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przy-
jęte w projekcie planu miejscowego, może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać na
piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 31 października 2022 r.:
1) w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
2) na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy:
urzad@piaseczno.eu oraz poprzez ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP.

Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą prze-
twarzane w trakcie prac projektowych, podlegają ochronie zgodnie
z informacją dostępną na stronie www.bip.piaseczno.eu, w prze-
wodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli infor-
macyjnej”.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno mgr inż. arch. Anna
Pakulińska-Attia, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Ogłoszenie UiA.6721.83.2.2010.MKR

OGŁOSZENIE Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029
ze zm.) zawiadamiam o zatwierdzeniu uchwałą nr 1062/LII/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 maja 2022 r. miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrę-
bach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR – etap I
(Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 8180 z dnia 4 sierpnia 2022 r.).

Możliwość zapoznania się treścią przyjętego dokumentu
znajduje się na stronie internetowej gminy Piaseczno: bip.pia-
seczno.eu > Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) > planowanie
przestrzenne > rejestr planów > uchwała nr 1062/LII/2022.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 14 pkt 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz.U. 
z 2015 r., 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 prze-
strzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew
i Wólka Pęcherska PGR, zmienioną uchwałą nr 863/XLIII/2021
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 września 2021 r.

Zgodnie z wymogami ustawowymi podano do wiadomości
informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu:
• ogłoszono w prasie lokalnej oraz poprzez obwieszczenia o pod-
jęciu 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 wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko i możliwości składania uwag.

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego
nr WNP-I.4131.151.2022.MW1 z dnia 6 lipca 2022 r. (Dz. Urz. Woj.
Maz., poz. 7281 z dnia 6 lipca 2022 r.) stwierdzono nieważność
w części ustaleń uchwały nr 1062/LII/2022 Rady Miejskiej w Pia-
secznie z dnia 25 maja 2022 r.

Podsumowanie
Sporządzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paź-

dziernika 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 zagospodaro-
wania przestrzennego analizowano możliwości rozwiązań al-
ternatywnych. Podstawą sformułowania zasad zagospodaro-
wania terenu w planie była gruntowna analiza występujących
uwarunkowań, w tym stanu środowiska. W realizowanym pla-
nie zapewniono warunki do ochrony środowiska.

Projekt ww. miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego został pozytywnie zaopiniowany przez Regional-
nego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego. Skutki ustaleń planu nie
będą miały zasięgu transgranicznego.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka
Pęcherska PGR – etap I pozwalają na realizację założeń polityki
przestrzennej miasta i gminy Piaseczno określonej w „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.

Zastosowanie zasad zawartych w ustaleniach planu po-
zwoli 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

Ogłoszenie UiA.6721.56.1.2015.MKR



Piaseczyńska KULTURA

11 września w godz. 11.00–19.00

odbędzie się XVII Jarmark 

Piaseczyński, tym razem pod 

hasłem „Połączeni dziedzic-

twem”.

Jarmark Piaseczyński to wy-

darzenie plenerowe, którego za-

mierzeniem jest zainteresowanie

dziedzictwem kulturowym na-

szego regionu. To powrót do cza-

sów dawnych i przywołanie tra-

dycji organizowania w mieście

targów wielkich – jarmarków. To

przypomnienie dawnego rze-

miosła i kultury tradycyjnej. Jak

zawsze zapewnimy Państwu

mnóstwo atrakcji. W programie,

oprócz stoisk twórców ludowych,

rzemieślników i rękodzielników,

m.in. spektakle, koncerty, pokazy

i warsztaty. Będziemy na rynku,

w Zakątku Kultura, na skwerze

Kisiela oraz przyległych ulicach.

Szczegóły na www.kulturalni.pl.

XVII Jarmark Piaseczyński

W dniach 2–29 września w Jó-

zefosławiu odbędzie się trze-

cia edycja festiwalu Józefest.

Czeka nas miesiąc niesamo-

witych atrakcji artystycznych,

wśród których znalazły się

koncerty, spektakle czy ani-

macje dla dzieci i dorosłych.

Józefest już na stałe wpisał

się w kulturalny kalendarz gminy

Piaseczno. W programie festiwalu

są wydarzenia dla widzów w każ-

dym wieku. Co roku we wrześniu

mieszkańcy Józefosławia i okolic

mają niepowtarzalną okazję do

udziału w koncertach znanych

artystów prezentujących różne

gatunki muzyczne, w spekta-

klach teatralnych skierowanych

głównie do młodych widzów i ich

rodziców oraz w inspirujących

animacjach.

2 września festiwal otwo-

rzy koncert zespołu Rezerwat,

którego największe przeboje, ta-

kie jak „Zaopiekuj się mną” czy

„Parasolki”, są nieodłącznym

elementem polskiej sceny mu-

zyki rockowej lat osiemdziesią-

tych. 10 września odbędzie się

koncert duetu Bryndal/Boratyn,

dwóch znanych postaci na pol-

skim rynku muzycznym. Więk-

szość utworów to premierowy

materiał, który znajdzie się na

debiutanckiej płycie „Nostalgia

w promocji”. Z kolei 16 września

czas na pierwszy koncert dla

dzieci – „Mucha w samolocie”.

Koncert połączony będzie z krótką

prelekcją poszerzającą wiedzę 

z zakresu edukacji muzycznej. Ar-

tyści zabiorą dzieci i rodziców 

w świat muzycznych bajek i baśni.

29 września festiwal zamknie spek-

takl dla dzieci „Magiczna księga”.

Pełny program:
• 2 września, godz. 19.00

REZERWAT. Support: Dar Mło-

dzieży. Park przy ul. Ogrodowej 2

• 4 września, godz. 19.00

ANNA HAMELA

Koncert muzyki francuskiej

• 10 września, godz. 20.00

FACECI. BRYNDAL/BORATYN

• 11 września, godz. 19.00 

„ZWROT PRZEZ TWARZ”

Koncert szantowy

• 16 września, godz. 19.00 

„MUCHA W SAMOLOCIE”

Koncert dla dzieci

• 17 września, godz. 20.00

BĄKOWSKA-ZHUROWA DUO

Koncert na fortepian i wiolon-

czelę

• 18 września, godz. 20.00

D.N.A. Koncert rockowy

• 18 września, godz. 11.30 – po-

kaz magicznych baniek mydla-

nych

• 23 września, godz. 20.00

B. CAPELLO. Koncert rockowy

• 24 września, godz. 20.00

JJL TRIO. Jazz, blues & rock

• 25 września, godz. 19.00

STIFF BONES

Support: Underwent

• 29 września, godz. 19.00 

„MAGICZNA KSIĘGA”

Przedstawienie dla dzieci

Miejsce: Klub Kultury w Józe-

fosławiu, ul. Julianowska 67 A,

wstęp wolny.

Józefest w Józefosławiu

7. Festiwal Pięknej Książki

Jak co roku Biblioteka Publiczna w Piasecznie i Fundacja
„Arka” im. Józefa Wilkonia organizują Festiwal Pięknej
Książki. Tegoroczna, siódma już edycja festiwalu odbę-
dzie się 24 września br. w Bibliotece Głównej przy ulicy
Jana Pawła II 55 w Piasecznie.

Naszym celem jest promocja pięknej książki, rozbudzanie
potrzeb czytelniczych, upowszechnianie czytelnictwa i kul-
tury oraz zwiększanie jej obecności w życiu mieszkańców
powiatu piaseczyńskiego i nie tylko. Do udziału w festiwalu
zaprosiliśmy wyjątkowych wydawców, autorów, ilustratorów
i ludzi związanych z książką. Odbędą się warsztaty, wystawy,
spotkania z autorami oraz wydawcami, a także koncerty. 
Na kiermaszu zaprezentują się najważniejsi i najbardziej do-
ceniani wydawcy książek ilustrowanych w Polsce. Nadcho-
dząca edycja festiwalu będzie dostępna dla szerokiego grona
odbiorców – zapewnimy pętle indukcyjne ułatwiające odbiór
wydarzeń osobom z aparatami słuchowymi, tłumaczenie na
polski język migowy, będzie również udostępniona transmisja
online. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Na niektóre
warsztaty obowiązują zapisy.

W dniu festiwalu dla najmłodszych przygotowaliśmy spo-
tkanie z Teatrem Bajaderka. Spektakl „Tiki Rafa. Na krańcu
świata” to pełna przygód morska opowieść o kolorowej kuli
ziemskiej. Następnie zaprosimy na niezwykły pokaz mody
„Piękna książka – piękny człowiek”, w którym wezmą udział
nasi czytelnicy i zaprezentują stroje postaci literackich. Na scenie
będziemy gościć także znaną ukraińską aktorkę i pieśniarkę
Olenę Leonenko z recitalem piosenek. W dniu festiwalu swoją
premierę będzie miała szósta antologia Klubu Poszukiwaczy
Słowa. Zapraszamy też na spotkanie z poezją i prozą przy akom-
paniamencie piły. Wieczorem natomiast wystąpi raper i trębacz
Meek, Oh Why? (Mikołaj Kubicki) wraz z zespołem.

Zapraszamy także na warsztaty biblioteczne „Piękna zakładka
DIY”, warsztaty origami z Beatriz Blanco, warsztaty budowania
historii z LEGO oraz warsztaty z projektowania komiksu. Swoje
stoisko będzie miało po raz pierwszy na FPK Muzeum Kaset.

W ramach 7. FPK prezentowane będą również wystawy:
– „Książka dla kota” i „Książka dla psa”, Monika Hanulak
i Grażka Lange – sala widowiskowa;
– „Kocie ścieżki” i „Ruda”, Piotr Wilkoń i Józef Wilkoń – prze-
strzeń w holu na parterze;
– „Charcie harce”, Marta Lipczyńska-Gil i Nika Jaworowska –
wystawa przed biblioteką;
– „Mistrzowie ilustracji 2022”, Ewa Kozyra-Pawlak i Paweł Pawlak;
– „Jasnowidze 4”, Wydawnictwo Dwie Siostry.

Housepital Festival 2022 – jubileuszowa 10. edycja

24 września br. odbędzie się ju-

bileuszowa 10. edycja Housepital

Festival. Zapraszamy na praw-

dziwe święto muzyki klubowej!

Kilka słów od organizato-

rów: muzyka, światła, pirotech-

nika, ogień i zabawa! Tutaj le-

czymy ludzi muzyką! Gramy na

rynku miejskim w Piasecznie!

Jest to najbardziej sprawdzone

i najpewniejsze miejsce, gdzie

odbyło się już najwięcej edycji

HPF. Dzięki temu wstęp będzie

wolny dla wszystkich! W tym

roku poza kilkoma dużymi gra-

czami sceny EDM zabukowali-

śmy chyba największe nazwi-

sko w naszej historii. Nie możemy

się doczekać podania Wam line-

upu! Będzie dodatkowe miejsce,

gdzie zorganizujemy Silent Disco

– coraz bardziej popularny robi się

ten temat, dlatego dodamy strefę

z tą formą zabawy. Naturalnie 

w naszych klimatach. W tym

roku nasze multimedia również

będą najciekawsze, do tego 

pokazy pirotechniczne i show 

w wykonaniu wielkiego robota,

który będzie tańczył na scenie. Po

wszystkim zorganizujemy rów-

nież specjalne afterparty – do

białego rana!

Wydarzeniem towarzyszą-

cym będzie Silent Disco – Cicho

SZA! Na skwerze Kisiela o godz.

19.00 będzie można tańczyć 

w rytm dobranej muzyki z udo-

stępnianych słuchawek.

ZAPRASZAMY!

Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
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