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Sesja Rady Miejskiej

FB Live z burmistrzem

ZADUSZKI JAZZOWE

odbędzie się 23 listopada
2022 roku o godzinie 9.30
w sali konferencyjnej
UMiG przy ul. Kościuszki 5,
porządek obrad na stronie
www.piaseczno.eu.

3 listopada br. o godz. 18.00 zapraszamy na Facebook Live burmistrza, który odbędzie się na
stronie www.fb.com/putkiewicz.
Porozmawiamy o cenie energii,
rosnących kosztach bieżących
oraz o buspasie na ul. Puławskiej.

Już 2 listopada o godzinie 20.00
w Klubie Kultury w Józefosławiu
odbędzie się koncert Krzysztofa
Antkowiaka - artysty, którego
każdy koncert jest niezapomnianym przeżyciem. *str. 8

Muzeum Józefa Wilkonia

Rusza Centrum Aktywności Seniora
Już 27 października br. „Przystań Pod Klonami” – Centrum Aktywności Seniora w Piasecznie
zostanie otwarte dla mieszkańców.

Rada Miejska powołała nową instytucję
kultury. Muzeum Sztuki Współczesnej Józefa Wilkonia będzie działało w budynku
dawnej remizy strażackiej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie.
str. 2

Kwesta 2022

Tradycyjnie 1 listopada na cmentarzu paraﬁalnym w Piasecznie pojawią się kwestujący. Pieniądze ze zbiórki zostaną
przeznaczone na renowację kolejnych
zabytkowych nagrobków piaseczyńskiej
nekropolii.
str. 2

Nowe stawki za śmieci

Z uwagi na rosnącą ilość odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców gminy, a także wzrost kosztów
związanych z ich odbiorem i zagospodarowaniem, konieczna jest korekta
stawek opłat za śmieci.
str. 4

Świetlica w Głoskowie-Letnisku

Piękny, nowoczesny budynek został
już w pełni umeblowany i wyposażony w sprzęty, które będą służyły
uczestnikom zajęć organizowanych
przez nową jednostkę funkcjonującą
w strukturze MGOPS. Dzienny Dom
Pomocy Społecznej w Piasecznie
Rada Miejska oﬁcjalnie powołała do
życia 13 lipca 2022 r. Głównym celem
tej jednostki jest wsparcie osób
w wieku 60+, ich aktywizacja i integracja społeczna. W „Przystani Pod
Klonami” – Centrum Aktywności
Seniora w Piasecznie zajęcia (zarówno grupowe, jak i indywidualne)
będą organizowane od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8.00 do
16.00. Mogą w nich uczestniczyć
mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 60 lat, nie są już aktywni zawodowo, są samodzielni lub mają
ograniczenia w samodzielnym codziennym funkcjonowaniu oraz są
zainteresowani taką formą pomocy.
Aktywność i integracja
społeczna
– Zajęcia będą przygotowywane
z uwzględnieniem stanu zdrowia,
sprawności ﬁzycznej i intelektualnej
uczestników – podkreśla wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. Korzystanie z usług Dziennego
Domu Pomocy Społecznej będzie
odpłatne, przy czym w oparciu o sytuację materialną i rodzinną możliwe będzie przyznanie ulgi w ponoszeniu opłat. Warunki odpłatności
za usługi oraz częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat,
a także tryb pobierania tychże opłat
określiła uchwała Rady Miejskiej
w Piasecznie. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie interne-

towej www.mgops.piaseczno.eu.
Udzielą ich również pracownicy
Centrum Aktywności Seniora.
W ramach usług oferowanych
przez „Przystań Pod Klonami” seniorzy będą mogli skorzystać z szerokiej
gamy zajęć z zakresu ﬁzjoterapii,
edukacji czy kultury, mogą też liczyć
na porady psychologa i prawnika
oraz przynajmniej jeden ciepły posiłek. Z tej formy pomocy skorzysta
około 50–60 mieszkańców naszej
gminy w wieku senioralnym.
Kto może korzystać z Centrum Aktywności Seniora?
O przyznaniu prawa do korzystania z pakietu zajęć i o odpłatności
za pobyt będzie rozstrzygać decyzja
administracyjna Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie. Decyzja ta wydawana będzie na podstawie dokumentacji
zgromadzonej przez pracownika socjalnego OPS. Będzie ona zależna od
sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej,
zawodowej i zdrowotnej osoby zainteresowanej.
W dniach 28 i 31 października
2022 r. zorganizowane zostaną Dni

Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
Otwarte Centrum Aktywności Seniora, podczas których na miejscu
będzie można uzyskać wszystkie
niezbędne informacje. Zapraszamy
zainteresowanych w godzinach od
8.00 do 16.00 na ul. Szkolną 18
w Piasecznie. Osoby, które nie mogą
uczestniczyć w Dniach Otwartych,
uzyskają informacje, dzwoniąc pod
numer 506 343 812 lub pisząc na adres : sekretariat@mgops.piaseczno.eu.

Foto archiwum Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie

Biblioteka i nowe miejsce dla
grup senioralnych
W budynku Centrum Aktywności Seniora będą się odbywały
również zajęcia przygotowywane
przez organizacje senioralne z terenu gminy Piaseczno. Będzie tu też
działał nowy oddział Biblioteki Publicznej w Piasecznie.
– Dodatkowo seniorzy mogą korzystać ze starannie zagospodarowanego terenu w sąsiedztwie budynku, gdzie mają do dyspozycji
między innymi siłownię plenerową
– dodaje Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno Daniel Putkiewicz. – Seniorzy stanowią coraz liczniejszy 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.
Zapraszamy na Dni Otwarte
Centrum Aktywności Seniora.

Wyniki głosowania na projekty do Budżetu Obywatelskiego
Rozpoczęła się budowa nowego budynku
świetlicy w Głoskowie-Letnisku. W ramach inwestycji zostanie też zagospodarowany plac wokół budynku.
str. 6

Święto Niepodległości
11 listopada oficjalna część uroczystości
odbędzie się tradycyjnie na placu Piłsudskiego przy Ratuszu o godz. 11.00. Natomiast w godz. 12.00–15.00 zapraszamy do
Parku im. Książąt Mazowieckich na Piknik
str. 8
Niepodległościowy.

W 2023 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego zostanie zrealizowanych 19 projektów za
łączną kwotę 992 264 zł.
W tegorocznej edycji złożono 2 811
kart do głosowania, z czego 2 615
drogą elektroniczną. 2 775 osób oddało głos poprawnie, natomiast 36
osób zagłosowało nieprawidłowo.
Głównym powodem unieważnienia
głosów było niepodanie wszystkich
wymaganych danych na karcie do
głosowania lub podanie nieprawidłowych danych. Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego
w Piasecznie takie głosy nie mogą
zostać uznane za ważne.
Do realizacji w 2023 roku kwaliﬁkują się projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, aż do

wyczerpania ogólnej kwoty w wysokości 1 000 000 zł przeznaczonej
na ich realizację. W sytuacji, gdy pozostałe środki ﬁnansowe nie pozwalają na realizację kolejnego projektu z listy, za przyjęty do realizacji uznaje się projekt zajmujący
niższą pozycję na liście, jeżeli koszty
jego realizacji mieszczą się w kwocie
pozostałej do rozdysponowania.
Tym sposobem do grona zwycięskich projektów przeszły dwa projekty: Badanie FMS dzieci uprawiających sport w wieku 8–14 lat oraz
Jednodniówka „Piaseczno 60+”.
dokończenie na str. 5
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Kwesta na cmentarzu
paraﬁalnym w Piasecznie
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W Piasecznie powstanie Muzeum
Sztuki Współczesnej Józefa Wilkonia
Rada Miejska powołała nową instytucję kultury. Muzeum Sztuki Współczesnej Józefa
Wilkonia będzie działało w budynku dawnej remizy strażackiej przy ul. Puławskiej 3.

Foto archiwum UMiG Piaseczno
Tradycyjnie 1 listopada na cmentarzu paraﬁalnym w Piasecznie pojawią się kwestujący. Pieniądze ze zbiórki zostaną przeznaczone na renowację kolejnych zabytkowych nagrobków piaseczyńskiej nekropolii.
Organizatorem kwesty na cmentarzu paraﬁalnym w Piasecznie jest Stowarzyszenie Społeczny Komitet Renowacji
Cmentarza Paraﬁalnego w Piasecznie. Prowadzona od lat na
terenie zabytkowego cmentarza kwesta pozwala na odnawianie kolejnych nagrobków. Zebrane w tym roku środki zostaną przeznaczone na renowację grobowca rodziny Regielów
oraz grobu Mariana Ostrowskiego – rajcy miasta Piaseczna.
Kwesta będzie prowadzona jedynie na terenie zabytkowego cmentarza paraﬁalnego przy ul. Kościuszki w Piasecznie. Pieniądze będzie można wrzucać do puszek od godz. 8.00
do 17.00, a kwestować będą m.in. włodarze miasta, ludzie kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz harcerze. Pieniądze można również wpłacać na konto bankowe
Stowarzyszenia: 56 1020 1169 0000 8802 0300 1898. Stowarzyszenie Społeczny Komitet Renowacji Cmentarza Paraﬁalnego
w Piasecznie. Adres: plac Piłsudskiego 10, 05-500 Piaseczno.
REGON: 384327806; NIP: 1231449143; KRS: 0000802682.
Zbiórka pn. „Kwesta 1 listopada 2022-SKRCP w Piasecznie”
otrzymała numer 2022/4386/OR. Dane zawarte w zgłoszeniu
zostały zamieszczone na portalu zbiórek publicznych.
Cmentarz parafialny przy ul. Kościuszki w Piasecznie
powstał w 1796 roku, a do rejestru zabytków został wpisany
w roku 1991. Na jego terenie znajduje się wiele zabytkowych
grobów, które wymagają pilnych działań konserwatorskich.
Najstarszy pomnik pochodzi z 1808 roku.

Odznaczeni Jubilaci

Przed rokiem burmistrz Daniel
Putkiewicz oraz Blanka Wyszyńska-Walczak, prezes Fundacji „Arka” im. Józefa Wilkonia,
podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia w modernizowanym budynku Starej Remizy
galerii, która pozwoli na prezentację dzieł Mistrza.
Poszukiwaniem odpowiedniej przestrzeni dla udostępnienia szerokiej publiczności dzieł
Józefa Wilkonia samorząd zajmował się od lat. Przystępując
do modernizacji i rozbudowy
zabytkowej remizy OSP w centrum miasta, gmina zakładała
utworzenie w tym budynku galerii sztuki. W toku rozmów
z Fundacją „Arka” im. Józefa Wilkonia oraz z samym artystą
udało się porozumieć w kwestii
przeznaczenia budynku przy
ul. Puławskiej 3 na działalność
kulturalną i edukacyjną związaną z twórczością Józefa Wilkonia. Kolejnym formalnym
krokiem do powstania muzeum
jest podjęta 21 września 2022 r.
przez Radę Miejską uchwała
w sprawie utworzenia gminnej
instytucji kultury pod nazwą Muzeum Sztuki Współczesnej Józefa
Wilkonia w Piasecznie. Uchwałę
tę radni podjęli jednogłośnie.
Twórczość Wilkonia
wizytówką miasta
– Mamy jedyną taką okazję,
jednego Józefa Wilkonia i związaną z tym możliwość budowy
marki Piaseczna. Jest to perspektywa, z której nie możemy
zrezygnować – podkreślił podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Daniel Putkiewicz. – Teraz

Budynek, w którym będzie siedziba Muzeum Sztuki Współczesnej Józefa Wilkonia
Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
czeka nas żmudny proces organizacji nowej jednostki: praca nad
dokumentami, dyskusja o szczegółach, a także rozmowy z samym Mistrzem o tym, w jakim
kształcie i jak będziemy starali się
jego dorobek pielęgnować – dodaje burmistrz.
Celem działania muzeum
jest zachowanie spuścizny oraz
ochrona dorobku artystycznego
światowej sławy ilustratora, malarza oraz rzeźbiarza Józefa Wilkonia, ale też promocja i upowszechnianie wiedzy o sztuce
współczesnej oraz inicjowanie,
realizacja i wspieranie wszelkich
projektów artystycznych z dziedziny malarstwa, rzeźby i ilustracji. Muzeum będzie wspierać także rozmaite formy edukacji
artystycznej oraz działania naukowe w zakresie sztuki.

Pierwsza wystawa
już w 2023 roku
Zarówno radni, jak i burmistrz
nie ukrywają obaw związanych
z kosztami utworzenia i utrzymania nowej instytucji kultury.
– Nie podejrzewałem, że
przyjdzie nam o tym rozmawiać
w czasach kolejnego kryzysu, ale
w tej kadencji ciągle jesteśmy w
jakimś kryzysie. Po wielu latach
rozmów chciałbym, aby ten proces tworzenia muzeum rozpocząć
–mówi Daniel Putkiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.
Działalność muzeum będzie finansowana z dotacji
udzielonej corocznie z budżetu
gminy Piaseczno. Muzeum może
uzyskiwać środki finansowe
i składniki majątkowe z: wpływów z własnej działalności, dodatkowej działalności gospodar-

czej, dotacji z budżetu państwa,
wpływów z najmu i dzierżawy
składników majątku, spadków,
zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.
Rewitalizacja budynku Starej
Remizy powinna się zakończyć
jeszcze w 2022 roku. Organizacja
muzeum będzie procesem długotrwałym, ale mamy nadzieję, że
pierwsza wystawa prezentująca
dzieła Józefa Wilkonia pojawi się
w zmodernizowanym budynku
już w przyszłym roku.
Na razie dzieła artysty możemy podziwiać w przestrzeni
publicznej w postaci odlewów
rzeźb w parku i centrum miasta
czy muralu na ścianie Przystanku Kultura przedstawiającego Arkę Józefa Wilkonia.
*

Największa inwestycja drogowa zakończona
Zakończyła się największa i najdroższa gminna inwestycja drogowa ostatnich lat. Mieszkańcy mogą już w pełni korzystać z przebudowanych ulic Geodetów i Energetycznej.

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
16 września 2022 r. w Domu Kultury w Piasecznie miało
miejsce uroczyste uhonorowanie par obchodzących
50- i 60-lecie pożycia małżeńskiego.
Jubileusz 50-lecia małżeństwa świętowali państwo Wiesława i Wacław Balikowie, Barbara i Jerzy Chodanionkowie
oraz Elżbieta i Mieczysław Samorajowie. 60 lat przeżyli razem państwo Wanda i Tadeusz Galowie, Barbara i Kazimierz
Śliwowie oraz Elżbieta i Włodzimierz Kudlakowie.
Jubilatom wręczono Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, dyplomy, pamiątkowe statuetki oraz kosze upominkowe. Życzenia wszelkiej pomyślności oraz gratulacje
złożyli Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz
i przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Obłoza.

Po ponad roku prac zakończyła się
właśnie przebudowa ul. Geodetów. To kluczowa dla Józefosławia
droga, zbierająca ruch z całej miejscowości w kierunku ul. Puławskiej. Jej przebudowa wiązała się
z wieloma utrudnieniami dla
mieszkańców i przedsiębiorców. Teraz jednak o trudnościach możemy
wreszcie zapomnieć i cieszyć się nowoczesną ulicą – z chodnikami, infrastrukturą rowerową i zielenią.
– Dla mnie osobiście oddanie
ostatniego fragmentu tej ulicy
mieszkańcom to zakończenie
ogromnego projektu, który zaczął
się w roku 2016. Wtedy to, jeszcze
w ramach inicjatywy społecznej
Stowarzyszenia Pomysł na Józefosław, wykonaliśmy pomiary natężenia ruchu na skrzyżowaniach
ul. Geodetów z głównymi ulicami
Józefosławia, które pokazały, że
codziennie pokonują je tysiące
kierowców – mówi wiceburmistrz Robert Widz. – Dodatkowo
po każdym większym deszczu po
ul. Geodetów można było pływać
kajakiem – poziom nieodprowadzanej przez system kanalizacji

deszczowej wody był naprawdę
wysoki – przyznaje wiceburmistrz. – Widzieliśmy konieczność pilnego zajęcia się tematem
i byliśmy zdeterminowani, aby
poprawić sytuację drogową na
głównej arterii Józefosławia.
Trzy etapy przebudowy
Dość szybko okazało się, że
proces uzyskiwania pozwolenia
na budowę całej ul. Geodetów będzie bardzo długotrwały i kosztowny. Dlatego został on podzielony na trzy etapy. W pierwszej
kolejności, już w 2018 roku, mogliśmy cieszyć się nowym rondem, które później nazwano rondem Praw Kobiet. Zastąpiło ono
jedno z najbardziej niebezpiecznych i uciążliwych skrzyżowań
ulic Geodetów, Wilanowskiej
i Energetycznej. Wtedy też powstał pierwszy ogromny zbiornik retencyjny, który zapewnia
odwodnienie całości ul. Geodetów, aż do ul. Puławskiej. W drugiej kolejności, w roku 2019, oddany do użytku został fragment
ul. Geodetów od ronda do ul. Ju-

lianowskiej. Dziś aż trudno uwierzyć, że na tym odcinku nie było
nawet chodnika. Na odcinku tym
zachowane zostały istniejące
drzewa, dzięki którym powstał
miły i oddzielony od ulicy ciąg
pieszo-rowerowy.
Teraz mieszkańcy mogą już
korzystać z przebudowanego
ostatniego odcinka – od ronda
Praw Kobiet do ul. Puławskiej.
– Przebudowa tego fragmentu
była najbardziej skomplikowana,
a co za tym idzie – również najbardziej kosztowna i uciążliwa dla
mieszkańców. Inwestycja obejmowała kompleksową przebudowę
drogi wraz z budową kanalizacji
deszczowej i sieci infrastruktury
podziemnej: energetycznej, gazo-

wej, telekomunikacyjnej – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz.
– Dziękuję mieszkańcom za cierpliwość i wierzę, że końcowy efekt
wynagradza te uciążliwości.
Przebudowa ul. Geodetów
wraz przebudową ulic Energetycznej, Rubinowej i Granitowej
to największa inwestycja drogowa
ostatnich lat w naszej gminie.
Ulica Energetyczna stała się drogą
dwupasmową na całym odcinku
od ul. Puławskiej do ronda Praw
Kobiet. W ramach inwestycji zyskała m.in. rondo na skrzyżowaniu z ul. Rubinową, ścieżkę rowerową i chodnik po stronie północnej, nowe nasadzenia oraz
oświetlenie. Całkowita wartość
tej inwestycji to ponad 39 mln zł.
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W parku ma być przyjemnie i bezpiecznie
W celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców korzystających z parku
miejskiego w Piasecznie, a także w trosce o przyrodę i zabytki, Rada Miejska uchwaliła
„Regulamin korzystania z Parku Miejskiego im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie”.
Piaseczyński park po rewitalizacji
cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. W związku
z tym, że jest to przestrzeń, która
ma służyć rekreacji mieszkańców,
ale jest też obiektem cennym
przyrodniczo, krajobrazowo oraz
historycznie, konieczne jest przestrzeganie określonych zasad
podczas korzystania z tej przestrzeni publicznej.
Park miejski w Piasecznie
objęty jest ochroną konserwatorską. Znajdują się w nim cenne historycznie zabudowania, drzewostan czy staw. Część drzew to
pomniki przyrody, a staw z kolei
jest siedliskiem kilku gatunków
ptaków. Rada Miejska podjęła decyzję o uregulowaniu kwestii
związanych z bezpieczeństwem
spacerowiczów, ochroną parku
wraz z jego zabytkami, a także
troską o rośliny i zwierzęta. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej
został uchwalony „Regulamin
korzystania z Parku Miejskiego
im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie”.
Przestrzeń bezpieczna
dla wszystkich
Odwiedzający park mieszkańcy muszą pamiętać o tym,
że jest to przestrzeń publiczna
służąca wypoczynkowi, wobec
czego nasze zachowanie nie powinno utrudniać relaksu innym
użytkownikom. Wśród zapisów
regulaminu znalazło się kilka
ograniczeń. Liczymy na to, że
mieszkańcy będą przestrzegać

Foto Piotr Michalski
tych zasad i interwencje straży
miejskiej czy policji nie będą konieczne.
Radni zdecydowali o nieumieszczaniu w regulaminie
zakazu poruszania się na rowerach czy hulajnogach, jednak
apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na parkowych alejkach, ponieważ jest to
przestrzeń, w której poruszają
się piesi, w tym również duża
liczba dzieci. Brak zapisu dotyczącego wprowadzania psów na
smyczy czy w kagańcu oraz
sprzątania po swoich pupilach
wynika z tego, że kwestię tę reguluje „Regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie
miasta i gminy Piaseczno”.

Zgodnie z „Regulaminem
korzystania z Parku Miejskiego
im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie” na jego terenie zakazuje
się:
• karmienia dzikich zwierząt przetworzonym (pieczywo, ciastka,
resztki obiadowe) lub przygotowanym z użyciem soli pokarmem;
• dotykania dzikich zwierząt,
w szczególności wiewiórek, lisów i małych gryzoni;
• przebywania w czasie burz
i silnych wiatrów;
• zakłócania ciszy i utrudniania
innym gościom zwiedzania lub
wypoczynku;
• wspinania się na drzewa;
• wchodzenia do zbiorników

wodnych;
• wchodzenia na lód na zbiornikach wodnych w okresie zimowym;
• wędkowania;
• biwakowania;
• naruszania 15-metrowej strefy
ochronnej od oznaczonych pomników przyrody (zakaz wchodzenia,
leżakowania w celu ochrony systemu korzeniowego najstarszych
drzew);
• wchodzenia i siadania na rzeźbach, balustradach, gzymsach
i innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.
Przypominamy również, że
w Parku im. Książąt Mazowieckich działa rozbudowany system monitoringu miejskiego.

Buspas na ulicy Puławskiej
Od 1 października br. na odcinku ul. Puławskiej od granic Warszawy do skrzyżowania z ul. rtm.
Pileckiego obowiązuje buspas. Zmiana ruchu na drodze łączącej Piaseczno z centrum Warszawy po wprowadzeniu buspasa jest przedmiotem obserwacji, analiz i dyskusji.
Nowa organizacja ruchu na warszawskim odcinku ul. Puławskiej
została wprowadzona po tym,
jak GDDKiA otworzyła dla ruchu
trasę S7. Decyzję tę Warszawa
uzasadnia koniecznością wzmacniania transportu publicznego
oraz inwestycjami drogowymi
prowadzonymi i planowanymi
niebawem w centrum stolicy, co
znacząco utrudnia ruch samochodowy. Głównym problemem
dla transportu publicznego na
głównej drodze łączącej Piaseczno i zachodnią część Ursynowa z centrum stolicy były znaczące opóźnienia autobusów
w związku z korkami.
Autobusy jeżdżą zgodnie
z rozkładem
W godzinach porannego
szczytu na ul. Puławskiej w kierunku Warszawy jedzie nawet
25 autobusów na godzinę. Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, jeszcze w czerwcu w godzinach szczytu średnio 69%
kursów miało czas przejazdu
wyższy od rozkładowego o więcej niż 3 minuty. Standardem
były czasy przejazdu wyższe od
rozkładowych o więcej niż 10–15
minut (w samym czerwcu po-

Foto Robert Widz/URZĄD MIASTA
nad 80 takich kursów dla godziny szczytu porannego).
Oznacza to, że przejazd odcinka
Mysiadło – Poleczki zajmował
pasażerom w szczycie porannym często około 27–30 minut
zamiast rozkładowych 16 minut.
– Dane po wprowadzeniu
buspasa pokazują, że liczba opóźnień spada z każdym dniem jego
funkcjonowania. I tak: 3 października było to 16,9%, 4 października
– 7,6%, 5 października – 3,7%.
Obecnie przejazdy realizowane
są zgodnie z rozkładem jazdy –
informuje ZTM. – Po wdrożeniu
buspasa na ul. Puławskiej czas
przejazdu odcinka pomiędzy granicą Warszawy a skrzyżowaniem
Puławska/Rotmistrza Pileckiego
w kierunku centrum stolicy
w porannym szczycie skrócił się
o około 35%.

Burmistrz interweniuje
w związku z korkami
Burmistrz Daniel Putkiewicz, który jest w stałym kontakcie z ZDM i ZTM Warszawa,
już w drugim dniu roboczym
obowiązywania buspasa na ul.
Puławskiej zwrócił się z wnioskiem o m.in. skorygowanie sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul.
Karczunkowską. W tym miejscu, ze względu na duże zainteresowanie kierowców dojazdem
do trasy S7 czy stacji kolejowej
Jeziorki, samochody czekające
na możliwość skrętu w lewo całkowicie blokowały jeden pas ruchu. Jak informuje Zarząd Dróg
Miejskich w Warszawie, sygnalizacja została poprawiona już
5 października br. Wydłużono
czas lewoskrętu z ul. Puławskiej
w ul. Karczunkowską z 12 do 20

sekund. Przyniosło to poprawę
warunków ruchu, w tym również przejazdu autobusów.
– Docelowe algorytmy sygnalizacji świetlnej nie są jeszcze w pełni wdrożone, cały
czas pracujemy nad zwiększeniem płynności ruchu – informuje ZDM. – Wprowadzony
został stały pomiar ruchu na
ul. Puławskiej, który ma pomóc
podjąć decyzję w zakresie organizacji ruchu. Pełen pomiar ma
być wykonany do końca października i wówczas zostanie
przeprowadzona ocena wdrożenia obecnej organizacji ruchu.
Burmistrz Daniel Putkiewicz
podczas rozmów z władzami stolicy oraz kierownictwem Zarządu
Dróg Miejskich w Warszawie
oraz Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie wnioskował
o ograniczenie obowiązywania
buspasa do godzin porannego
i popołudniowego szczytu od poniedziałku do piątku. Poprosił też
o wzmocnienie transportu publicznego na dojeździe do buspasa, czyli między innymi linii L,
których kursowanie zostało
ostatnio ograniczone ze względu
na problemy z brakami kadrowymi u operatorów.

Poprawiamy
bezpieczeństwo
przy szkołach

Foto Maciej Wesołowski
Przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie powstała
strefa Kiss&Ride oraz wyniesienie, które ma poprawić bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły.
Kolejna piaseczyńska szkoła zyskała poprawiającą bezpieczeństwo pieszych organizację ruchu. Na ulicy Świętojańskiej, w sąsiedztwie budynku Szkoły Podstawowej nr 1
powstało wyniesienie z kostki brukowej, dzięki któremu
na tym newralgicznym ze względu na bezpieczeństwo
dzieci odcinku kierowcy będą musieli zwolnić.
– Stworzyliśmy też bardzo rozbudowaną strefę Kiss&Ride.
Na kilkunastu miejscach po obu stronach drogi rodzice mogą
zatrzymać samochód umożliwiając dziecku bezpieczne
opuszczenie auta i udanie się do szkoły – mówi wiceburmistrz
Robert Widz. – Przypominamy, że nie jest to miejsce do parkowania, a jedynie zatrzymania samochodu na krótką chwilę
– podkreśla wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.
– Apeluję też do rodziców o przypomnienie dzieciom, że powinny przechodzić przez jezdnię po pasach.
Niestety często zdarza się, że miejsca w streﬁe K&R są
zajmowane przez parkujące samochody, a rodzice niekiedy zatrzymują samochód na jezdni, nawet jeśli miejsca
w streﬁe są wolne. Gmina Piaseczno wdraża rozwiązania
techniczne i wprowadza organizację ruchu, która ma poprawiać bezpieczeństwo dzieci w sąsiedztwie szkół, ale do
zapewnienia bezpieczeństwa uczniów niezbędne jest również odpowiedzialne i zgodne z przepisami postępowanie
kierowców oraz samych uczniów.
Przebudowa dróg przy szkole w Złotokłosie.
Gmina Piaseczno jest też w trakcie rozstrzygania przetargu na inwestycję, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w sąsiedztwie szkoły w Złotokłosie. Rozbudowa
ulic: Traugutta (od ul. Kostki do ul. Wiosennej), Grójeckiej
(od ul. Traugutta do ul. Grottgera), Runowskiej (od ul.
Kostki do ul. Wiosennej) i Wiosennej (od ul. Runowskiej do
ul. Traugutta) w Złotokłosie obejmuje budowę odwodnienia, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego oraz
budowę i przebudowę sieci: wodno-kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. Oczywiście
powstanie nowa nawierzchnia jezdni i ciąg pieszo-rowerowy pozwalający dzieciom bezpiecznie dotrzeć do
szkoły. Projekt przewiduje tez budowę zatoki autobusowej
oraz miejsc postojowych dla rodziców. Jeśli uda się podpisać umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu, inwestycja powinna się zakończyć w wakacje 2023 roku.
Gotowy jest również projekt poprawy bezpieczeństwa
w sąsiedztwie szkoły w Głoskowie. Niebawem planowane
jest ogłoszenie przetargu na realizację tego zadania.
– Naszym celem jest poprawa bezpieczeństwa wokół szkół
i takie dostosowanie istniejącej infrastruktury, aby jak najlepiej
służyła dzieciom – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz.

Prestiżowa nagroda dla Piaseczna

Piaseczyński inteligentny system monitoringu i analizy
wolnych miejsc parkingowych zdobył pierwszą nagrodę
w konkursie Smart City Poland Award 2022 w kategorii
„Infrastruktura Miejska".
Podczas III Międzynarodowych Targów Technologii Miejskich Smart City Expo Poland 2022 w Łodzi odbyła się uroczysta
gala, w trakcie której główną nagrodę dla gminy Piaseczno
oraz ﬁrmy Emitel S.A., głównego wykonawcy piaseczyńskiego
projektu, odebrał wiceburmistrz Robert Widz. Zrealizowany
przez Referat Innowacji Miejskich projekt obejmował montaż
330 czujników parkingowych oraz ustawienie 7 elektronicznych tablic informacyjnych przy głównych ulicach miasta. Powstał też system analizujący dane z czujników. Projekt został
doﬁnansowany ze środków unijnych.
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Nowe stawki opłat za śmieci
Z uwagi na rosnącą ilość odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców gminy, a także wzrost kosztów związanych
z ich odbiorem i zagospodarowaniem, konieczna jest korekta stawek opłat za śmieci.
Ilość odpadów odbieranych od
mieszkańców wciąż rośnie. Jednocześnie w związku z inﬂacją
znacząco rosną koszty związane
z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
Rosną koszty energii, paliwa
niezbędnego do transportu odpadów oraz koszty pracy. Znajduje to odzwierciedlenie w ofertach złożonych w przetargu na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
System musi się
bilansować
W tej sytuacji konieczna
jest korekta stawek opłat za gospodarowanie odpadami. Zgodnie z uchwałą, podjętą 21 września 2022 r. przez Radę Miejską,
od 1 listopada 2022 r. stawka
opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów będzie wynosić
39,30 zł/os. miesięcznie. Oznacza to wzrost o 2,92 zł/os. Przewiduje się, że przyjęcie stawki
w wysokości 39,30 zł pozwoli
na zbilansowanie się systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023, jak
również zmniejszy deﬁcyt systemu w roku bieżącym.
– Jakakolwiek podwyżka
opłat nie jest oczywiście korzystna
dla mieszkańca, ale w tym wypadku wynosi ona tylko 8% przy
jednoczesnym podwyższeniu ulgi
za kompostowanie o 180% – pod-

kreśla burmistrz Piaseczna Daniel
Putkiewicz. – System gospodarki
odpadami musi się bilansować,
a w ostatnich latach mieliśmy
w wykonaniu wydatków i dochodów w tym obszarze budżetu deﬁcyt.
Gmina stara się, w ramach
obowiązujących przepisów, które
nie są idealne, znaleźć sposób na
wyłapanie tych, którzy złożyli deklaracje niezgodne ze stanem
rzeczywistym, zaniżając liczbę
mieszkańców nieruchomości.
Stawka niższa
od maksymalnej
Zgodnie z art. 6k ust. 2a
pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
maksymalna stawka opłaty nie
może przekroczyć 2% przeciętnego miesięcznego dochodu na
1 osobę ogółem. Dochód ten na
rok 2022 wynosi 2 061,93 zł.
Oznacza to, że stawka opłaty
nie może być wyższa niż 41,24
zł na osobę (2 061,93 zł x 2%).
Przyjęta stawka jest więc niższa
od maksymalnej.
Zwolnienie w części z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla członka rodziny
wielodzietnej zostało zachowane
na dotychczasowym poziomie
30% stawki za gospodarowanie
odpadami, czyli rodziny wielodzietne zapłacą o 11,79 zł za osobę
(tj. 39,30 zł x 30%) mniej.

Wyższa ulga
za kompostowanie
Jednocześnie gmina podwyższyła ulgę za kompostowanie
bioodpadów w przydomowym
kompostowniku. Ulga wzrosła
z kwoty 2,90 zł do kwoty 8,10 zł
na mieszkańca. Zgodnie z art.
6k ust. 4a wysokość zwolnienia
z ww. tytułu wynika z kosztów
poniesionych przez gminę na
gospodarowanie tymi odpadami. Z wyliczeń wynika, że
koszt na jednego mieszkańca
kształtuje się na poziomie 8,10
zł. Tak jak do tej pory z ulgi będą

Przebudowa drogi 721

mogli skorzystać właściciele
nieruchomości zabudowanych
budynkami jednorodzinnymi.
Przypominamy, że urzędnicy
prowadzą kontrole polegające
na sprawdzaniu, czy na terenie
danej nieruchomości znajduje
się kompostownik i oczywiście
nie są z niej odbierane bioodpady.
Ważna jest prawidłowa
segregacja
Przypominamy mieszkańcom o obowiązku segregacji odpadów oraz zbierania ich w po-

jemniki/worki o określonym
kolorze.
Odpady z papieru – zbieramy
w pojemnikach/workach koloru
niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.
Odpady szklane – zbieramy
w pojemnikach/workach koloru
zielonego oznaczonych napisem „Szkło”.
Odpady z metali, tworzyw
sztucznych, opakowań wielomateriałowych – zbieramy
w pojemnikach/workach koloru
żółtego oznaczonych napisem
„Metale i tworzywa sztuczne”.

Bioodpady – zbieramy w pojemnikach/workach koloru brązowego oznaczonych napisem
„Bio”.
Odpady resztkowe, tzw. odpady zmieszane – zbieramy
w pojemnikach/workach w kolorze czarnym oznaczonych napisem „Zmieszane”.
W przypadku niedotrzymania obowiązku segregacji stawka
opłaty podwyższonej wynosi
dwukrotność opłaty podstawowej, czyli 78,60 zł od osoby.
Więcej informacji na stronie www.odpady.piaseczno.eu.

Zupełnie nowa ulica Tukanów

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje niebawem Gmina Piaseczno podpisała umowę z wykonawcą, który zreogłosić przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej 721 na alizuje budowę II etapu ul. Tukanów w Piasecznie.
odcinku od Piaseczna do Konstancina-Jeziorny.

Wojewoda mazowiecki wydał
długo oczekiwaną decyzję ZRID
dla przebudowy odcinka drogi
wojewódzkiej 721 od skrzyżowania z ul. Julianowską w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie.
– Przebudowa tej drogi jest
bardzo ważna dla naszych
mieszkańców – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz. – Obciążona dużym natężeniem
ruchu droga łącząca Piaseczno
z Konstancinem pozbawiona
jest infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo pieszych
i rowerzystów. To ma się zmienić po zrealizowaniu inwestycji.
Przygotowania do przebudowy DW 721 trwały od kliku

lat. Długotrwałe prace projektowe zostały zwieńczone złożeniem do wojewody mazowieckiego przez Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich wniosku
o wydanie decyzji ZRID w wakacje ubiegłego rok. Na decyzję
tę trzeba było czekać ponad rok,
ale w tej chwili MZDW może już
przygotowywać przetarg na realizację inwestycji.
Gmina Piaseczno wsparła
zadanie samorządu wojewódzkiego kwotą 267 217,50 zł przeznaczoną na projekt przebudowy drogi 721. Umowa w tej
sprawie została zawarta jeszcze
w 2017 roku i co roku była aneksowana. Zgodnie z porozumieniem zawartym między samo-

rządem Mazowsza oraz gminami
Piaseczno i Konstancin-Jeziorna,
obie gminy miały pokryć po 25%
kosztów projektowania, a pozostałe 50% sﬁnansował Sejmik
Województwa Mazowieckiego.
– Wprawdzie po przebudowie droga nadal będzie miała po
jednym pasie ruchu dla każdego
kierunku, ale nowa nawierzchnia i odwodnienie poprawią
komfort kierowców. Pojawią się
również chodnik, ścieżka rowerowa, kilka przejść dla pieszych
oraz ronda na skrzyżowaniu
z ul. Przesmyckiego w Piasecznie oraz ul. Kołobrzeską w Konstancinie-Jeziornie – informuje
wiceburmistrz Robert Widz.
*

Foto Maciej Wesołowski
Pierwszy etap przebudowy ul.
Tukanów na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Słowiczej został zakończony na
początku bieżącego roku. Niebawem będą mogły rozpocząć
się prace na kolejnym odcinku
– od ul. Słowiczej do ul. Jarząbka. Dzięki porozumieniu
zawartemu z gminą Lesznowola, a także z inwestorem budującym nowe osiedle przy ul.
Tukanów, droga zostanie zrealizowana na działce dewelopera i przy jego wsparciu finansowym.
Dotychczasowa droga, leżąca na terenach prywatnych,

pozostanie drogą wewnętrzną.
Mieszkańcy zyskają jednak zupełnie nową jakość komunikacji
przy największym osiedlu
w mieście. W ramach inwestycji
powstanie droga z chodnikiem
po południowej stronie oraz zatokami postojowymi po stronie
północnej. Po północnej stronie
piesi również będą mogli korzystać z chodnika, powstanie on
już jednak jako część infrastruktury budowanego osiedla.
Zgodnie z umową wykonawca ma czas na wybudowanie nowej drogi do końca marca
2023 r., a na uzyskanie dokumentacji dopuszczającej drogę

do użytku – do końca maja 2023 r.
Koszt inwestycji to 5 215 200 zł.
– To będzie zupełna zmiana
jakości komunikacji w tej części
gminy – podkreśla wiceburmistrz Robert Widz. – Dotychczas odcinki dróg były wyłączone z ruchu i nieprzejezdne,
piesi mogli korzystać z niewygodnego przejścia, a odcinek od
ul. Pawiej do ul. Jarząbka nie
spełniał żadnych standardów.
Za kilka miesięcy mieszkańcy
będą mogli korzystać z wygodnej i bezpiecznej drogi łączącej
ulicę Powstańców Warszawy
z ulicą Jarząbka – dodaje wiceburmistrz.
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Projekty wybrane do Budżetu Obywatelskiego
Przedstawiamy zwycięskie projekty, które będą realizowane
w przyszłym roku w ramach
Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie w kolejności od tego,
który zdobył najwięcej głosów:
1. SP Józefosław – nowa nawierzchnia (typu sztuczna
trawa) na boisku piłkarskim
W ramach projektu zakłada się
wykonanie nowej sztucznej nawierzchni (typu sztuczna trawa)
na zewnętrznym boisku piłkarskim przy szkole.
2. Stop smog! Drzewa, kwiaty,
ozdobne rośliny antysmogowe
– nasi sprzymierzeńcy w walce
o czyste powietrze
Celem projektu są dalsze nasadzenia zieleni w Piasecznie.
3. Bezpieczny pieszy – doświetlenie przejść dla pieszych
w Piasecznie
Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa pieszych w Piasecznie
dzięki doświetleniu przejść dla
pieszych w postaci instalacji aktywnych punktów odblaskowych.
4. Cień na placach zabaw
Projekt zakłada zacienienie placów zabaw zlokalizowanych
w parku miejskim, przy ul. Fabrycznej oraz przy Centrum
Edukacyjno-Multimedialnym
poprzez posadzenie drzew.
5. Badanie stóp dzieci klas 1–6
w gminie Piaseczno
Projekt ma na celu szybką dia-

gnostykę wady u dzieci w wieku
wczesnoszkolnym oraz pokierowanie dalszym postępowaniem.
6. Zazielenienie, nasadzenia
drzew wraz ze wzmocnieniem skarpy na ul. Jutrzenki
w Józefosławiu
Projekt zakłada wzmocnienie
skarpy pod nasadzenia dużych
drzew przy ul. Jutrzenki w Józefosławiu, przy terenie magazynów pomiędzy osiedlem Piekuta a ul. XXI wieku, a także
nasadzenie 20 drzew.
7. Laboratorium robotyki
Projekt zakłada doposażenie
Multicentrum działającego w Bibliotece Publicznej w Piasecznie
w zestawy do robotyki z serii
LEGO Education, które są dedykowane dla dzieci w wieku 6+
i organizowanie warsztatów dla
mieszkańców Piaseczna i okolic.
8. Ortoptyczne badania diagnostyczne dzieci w wieku
5–8 lat na terenie gminy Piaseczno
Projekt polega na wychwyceniu
trudności ze wzrokiem u dzieci
w wieku 5–8 lat na terenie
gminy Piaseczno.
9. Bezpłatne badania przesiewowe w kierunku spektrum
autyzmu dla dzieci w wieku
2 lat – informacje dla rodziców i specjalistów
Celem projektu jest zachęcenie
rodziców małych dzieci i lekarzy
pediatrów pracujących w poradniach zdrowia dla dzieci do zwra-

cania uwagi na występowanie
pierwszych oznak zaburzeń rozwoju u dzieci w obszarze rozwoju mowy i umiejętności społecznych oraz do wskazywania
instytucji na terenie Piaseczna,
do których można się zgłosić
w celu dalszej diagnostyki.
10. Nakrętkowe Serce
Nakrętkowe Serce to projekt mający na celu zebranie jak największej ilości plastikowych nakrętek. Jest to projekt nie tylko
wspierający osoby, fundacje, stowarzyszenia potrzebujące ﬁnansowego wsparcia, lecz również
promujący recykling w naszej
gminie.
11. Stojaki na rowery w Zalesiu
Górnym
Projekt zakłada ustawienie stojaków na rowery na bazarku
gminnym dla mieszkańców robiących zakupy.
12. TABLICE HISTORYCZNE –
Oryginalne MAPY HISTORYCZNE Piaseczna – punkty
z przezroczystymi tablicami
oraz opisem
Projekt ma na celu umieszczenie w wybranych punktach
map i historycznych planów
miasta.
13. Poidła dla Józefosławia
Projekt zakłada zakup, dostawę
i montaż poidełek promujących
picie wody z sieci.
14. Uczeń w spektrum autyzmu – spotkania psychoedu-
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kacyjne dla dzieci, rodziców
i specjalistów
Projekt obejmuje cykl szkoleń
w formie konferencyjnej oraz
warsztatowej.
15. Festiwal gier planszowych
Projekt zakłada zakup gier planszowych i organizację tygodniowego festiwalu gier planszowych. Wydarzenie ma na celu
promocję gier planszowych jako
formy wspólnego spędzania wolnego czasu.
16. Tydzień pierwszej pomocy
w Głoskowie
Projekt ma na celu przeprowadzenie wykładów oraz warsztatów

z zasad udzielania pierwszej pomocy w życiowych sytuacjach.
17. Aktywny senior nie tylko
w mieście – gimnastyka dla
seniorów, prowadzona na obszarach podmiejskich/wiejskich gminy Piaseczno
Celem projektu jest promowanie aktywnego i zdrowego stylu
życia wśród piaseczyńskich seniorów.
Kolejne projekty z listy, których kwota pozwoliła na zakwalifikowanie do listy projektów
zwycięskich:
18. Badanie FMS dzieci uprawiających sport w wieku 8–14 lat

Projekt zakłada wykonanie przy
pomocy specjalistycznego sprzętu
zestawu siedmiu ćwiczeń składających się na test FMS. Test pozwoli ocenić sprawność ogólną
dzieci uprawiających sport.
19. Jednodniówka „Piaseczno
60+”
Celem projektu jest wydanie
jednodniówki – gazety prezentującej dorobek i problemy pokolenia seniorów w gminie Piaseczno.
Gratulujemy pomysłodawcom
zwycięskich projektów! Dziękujemy za oddane głosy. Więcej informacji na www.bo.piaseczno.eu.

Znaczący wzrost cen energii elektrycznej i kosztów ogrzewania
Drastyczne podwyżki cen prądu, gazu i ogrzewania zmuszają samorząd do szukania rozwiązań, które pozwolą obniżyć koszty bieżącego
utrzymania gminy.
Gmina Piaseczno jest w trakcie
procedury przetargowej na dostawy energii elektrycznej od
1 stycznia 2023 r. Umowa ma obowiązywać przez dwa lata. Najniższa cena zaoferowana w przetargu wynosi blisko 2,1 tys. zł
brutto za megawatogodzinę i jest
blisko sześć razy wyższa od stawek, które gmina płaci obecnie.
Trwają wprawdzie prace nad
ustawą, która ma zamrozić ceny,
jednak stawka, o której mówi
rząd, nadal będzie blisko trzykrotnie wyższa niż płacona przez
Piaseczno obecnie. A dodatkowo
ma obowiązywać tylko w roku
2023, a umowa, którą gmina Piaseczno zawrze z dostawcą, dotyczy lat 2023–2024.
– Zdawaliśmy sobie sprawę
z tego, że ceny energii będą rosły
i wprowadzaliśmy rozwiązania,
które pozwalają obniżać rachunki za prąd, ale nie spodziewaliśmy się, że wzrost będzie aż
tak drastyczny – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz.
Niższe koszty
dzięki fotowoltaice
Gmina Piaseczno od kilku
lat realizuje przedsięwzięcia,
które mają zmniejszać zużycie
prądu zarówno w należących
do samorządu obiektach, jak
i w ulicznych latarniach. Część
budynków została wyposażona
w instalacje fotowoltaiczne. Po-

jawiły się one między innymi
na budynku Urzędu Gminy,
Centrum Edukacyjno-Multimedialnego, obiektach należących
do Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji czy Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie.
Przyspieszona wymiana
oświetlenia
Realizowana jest również
wymiana oświetlenia ulicznego
na energooszczędne.
– Przeznaczyliśmy dodatkowe pieniądze na zakup 3 000
lamp ledowych, aby przyspieszyć
procedurę wymiany oświetlenia.
W najbliższym czasie wymienimy ostatni tysiąc spośród dwunastu tysięcy najbardziej energochłonnych lamp rtęciowych,
które jeszcze do niedawna świeciły na terenie gminy – wylicza
burmistrz. – Sprawdzamy też
możliwość wymiany samych żarówek sodowych na ledowe, aby
nie wymieniać wszystkich lamp
tam, gdzie to nie jest konieczne.
Działania dotyczące oszczędzania energii elektrycznej będą
jednym z priorytetów na przyszły rok. Z jednej strony gmina
będzie się skupiała na działaniach, które mają zewnętrzne
doﬁnansowanie, a z drugiej na
tych, które są związane ze
zwiększeniem efektywności
energetycznej.

– Oszczędzanie energii poprzez wyłączanie oświetlania
rozważaliśmy w sytuacji, gdyby
cena rosła sześciokrotnie. Zobaczymy, czy ceny zostaną zamrożone przez rząd i nie będzie już
takiej konieczności – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. Lampy
ledowe są już przyciemniane na
noc. Trwa analiza możliwości
technicznych i kosztów wyłączania części latarni ulicznych.
Rosną również
ceny ogrzewania
Na temat konieczności oszczędzania energii, ale również ciepła
w budynkach, burmistrz Daniel
Putkiewicz rozmawiał z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych,
a także dyrektorami szkół i przedszkoli. Drastyczny wzrost cen dotyczy bowiem nie tylko prądu, ale
również gazu dla miejskiej ciepłowni, która dostarcza ciepło
zarówno odbiorcom indywidualnym, jak i do częśći gminnych
budynków.
Rynkowe ceny zakupu paliwa gazowego dla Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego
w Piasecznie są obecnie dziewięć razy wyższe od obowiązującej umowy. Obecnie cena paliwa gazowego w taryfie dla
odbiorców stanowi 44,8% ceny,
a w szacunkowej nowej taryﬁe
będzie to 86,3%.

Foto Artur Bociarski
Plan oszczędnościowy
dla szkół
Przyjęta przez parlament
w połowie września 2022 roku
ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych
źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przewiduje rekompensatę dla miejskiej ciepłowni za zapewnienie
obniżenia cen dla wymienionych odbiorców. Na tej liście są
między innymi szkoły oraz
przedszkola. Ceny z rekompensatą będą jednak nadal ponad dwukrotnie wyższe od
obecnych stawek.

– Radykalna podwyżka cen
prądu, gazu i ciepła oraz planowana od stycznia podwyżka wynagrodzeń minimalnych skutkują podwyższeniem budżetu
oświaty na 2023 r. o ponad 18 mln
zł w stosunku do roku bieżącego
– podkreśla burmistrz.
Dlatego też burmistrz Piaseczna zobowiązał dyrektorów
szkół i przedszkoli do podjęcia
działań, które pozwolą obniżyć
rachunki za ogrzewanie oraz
prąd. Plan oszczędnościowy
obejmuje m.in. obniżenie temperatury w szkołach i przedszkolach w granicach dopuszczonych

przepisami, tj. 19–20°C podczas
zajęć i zmniejszenie ogrzewania
w dni wolne oraz po zajęciach.
– Działania te służą temu,
żeby utrzymać nauczanie stacjonarne w szkołach i przedszkolach, co dla gminy Piaseczno
jest priorytetem i głównym zadaniem na ten rok szkolny – zaznacza wiceburmistrz Hanna
Kułakowska-Michalak.
Drastyczny wzrost kosztów
opłat za prąd, gaz i ciepło miejskie oznacza dla gminy bardzo
duży wzrost kosztów bieżących, co znacząco odbije się na
przyszłorocznym budżecie.
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Program proﬁlaktyczny
„Piękny uśmiech”

Foto pixabay.com
Gmina Piaseczno po raz kolejny ﬁnansuje program proﬁlaktyczny dotyczący zapobiegania próchnicy wśród
dzieci z klas I–VI szkół podstawowych. Program „Piękny
uśmiech” realizowany będzie w pięciu gabinetach stomatologicznych zlokalizowanych w gminnych szkołach.
Program składa się z dwóch części: profilaktycznej
i zdrowotnej. W części proﬁlaktycznej realizowane są świadczenia, które nie są ﬁnansowane przez NFZ, tj. lakowanie
zębów u dzieci powyżej ósmego roku życia oraz zajęcia
z edukacji zdrowotnej, realizowane w szkole przez wykwalifikowany personel (lekarze stomatolodzy i pielęgniarki
szkolne) dla dzieci i ich rodziców. W trakcie zajęć z edukacji
zdrowotnej duży nacisk jest położony na: higienę jamy ustnej, właściwe odżywianie, stosowanie związków ﬂuoru.
W części zdrowotnej wskazania do poszczególnych zabiegów ocenione zostaną przez lekarza stomatologa indywidualnie dla każdego dziecka, uwzględniając stopień
występowania próchnicy i ryzyko jej rozwoju.
Warunkiem niezbędnym do udziału dziecka w programie jest pisemne wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna.
Pogram po przerwie związanej z pandemią został ponownie uruchomiony w październiku 2022 i będzie trwał
do końca roku budżetowego, czyli do grudnia 2022 r.
Gmina Piaseczno przeznaczyła na ten cel ponad 50 tys. zł.
Uczeń – mieszkaniec gminy Piaseczno może skorzystać
z programu, zgłaszając się do jednego z pięciu gabinetów
stomatologicznych zlokalizowanych w gminnych szkołach.
Realizatorem jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie, ul. Fabryczna 1.
Program realizowany jest w gabinetach szkolnych w następujących placówkach:
• w Szkole Podstawowej nr 5 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piasecznie, tel. 22 737 06 36;
• w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie, tel. 22 757 81 95;
• w Szkole Podstawowej im. Mieczysława Fogga w Złotokłosie, tel. 22 726 92 60;
• w Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu
Górnym, tel. 22 756 52 17;
• w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Piasecznie,
tel. 22 484 26 00.
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Postępowanie w razie skażenia radiacyjnego
Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji trwa dystrybucja
tabletek z jodkiem potasu. W przypadku zagrożenia skażeniem radiacyjnym będą
one wydawane mieszkańcom w dwudziestu rozmieszczonych na terenie gminy
punktach.
Podejmowane obecnie działania
to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa
i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie
informujemy, że obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję
Atomistyki. Jeżeli dojdzie do
zdarzenia radiacyjnego, komunikat o tym zostanie podany
w mediach ogólnopolskich i lokalnych. A dystrybucja tabletek
ruszy natychmiast po wydaniu
stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Proﬁlaktyka jodowa
Przyjęcie dystrybuowanej
przez rząd tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie
przez nią radioaktywnego jodu
oraz zapobiega jego gromadzeniu się. Tabletkę taką należy
przyjąć niezwłocznie (w ciągu
2 godzin) od komunikatu właściwych służb. W przypadku
późniejszego przyjęcia działanie
tabletek nadal pozostaje korzystne w ciągu do 8 godzin od
wystąpienia skażenia.
Dawkowanie jest uzależnione
od wieku osoby przyjmującej:
• dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż. – 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu),
• dzieci od 3 do 12 r.ż. – 1 tabletka
(50 mg jodu),
• dzieci od 1 miesiąca życia do
3 r.ż. – 1/2 tabletki (25 mg jodu),
• noworodki – 1/4 tabletki (12,5
mg jodu),
• kobiety w ciąży i karmiące
piersią – 2 tabletki (100 mg jodu).

Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku
tabletek ze stabilnym jodem,
jeśli występują jakiekolwiek
obawy, choroby przewlekłe lub
jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować
się z lekarzem.
Przeciwwskazania – kiedy nie
przyjmować leku:
• jeśli masz uczulenie na jodek
potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
• jeśli masz nadczynność tarczycy,
• jeśli masz zaburzenie naczyń
krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementemią),
• jeśli masz choroby autoimmunologiczne połączone ze świądem i pęcherzami na skórze
(opryszczkowate zapalenie skóry
Duhringa).
Ostrzeżenia i środki ostrożności:
• jeśli stosujesz lub stosowałeś
w przeszłości leczenie chorób
tarczycy,
• jeśli występuje nieleczona autonomia tarczycy,
• jeśli występuje zaburzenie
czynności nerek,
• jeśli masz zaburzenia czynności nadnerczy i stosujesz leczenie z tym związane.
Pamiętaj! Przed przyjęciem leku
zwróć się o poradę do lekarza:
• w przypadku występowania
złośliwego nowotworu tarczycy
lub takiego podejrzenia,
• w przypadku zwężenia dróg
oddechowych (powodującego
trudności w oddychaniu).
Podanie leku ze stabilnym jodem może pogorszyć stan zdro-
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wia, jeśli:
• stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy,
• występuje nieleczona autonomia tarczycy,
• występuje zaburzenie czynności nerek,
• w przypadku zaburzenia czynności nadnerczy i leczenia z tym
związanego.
20 punktów dystrybucji
w gminie Piaseczno
Punkty dystrybucyjne na
terenie gminy Piaseczno zostały
wyznaczone w uzgodnieniu
z wojewodą mazowieckim
w następujących lokalizacjach:
• Przychodnia Rejonowa nr 1, ul.
Fabryczna 1, Piaseczno;
• Przychodnia Rejonowa nr 2, ul.
Skrzetuskiego 17, Piaseczno (Gołków);
• Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Sikorskiego 20, Piaseczno;
• Szkoła Podstawowa nr 1, ul.
Świętojańska 18, Piaseczno;
• Szkoła Podstawowa nr 1, al. Kalin 30, Piaseczno;
• Szkoła Podstawowa nr 3, ul.
Główna 50, Piaseczno;
• Szkoła Podstawowa nr 5, ul.
Szkolna 14, Piaseczno;
• Szkoła Podstawowa nr 2, al.
Kasztanów 12, Piaseczno;

• Zespół Szkolno-Przedszkolny,
ul. Jana Pawła II 55, Piaseczno;
• Szkoła Podstawowa, ul. Dworska 2, Chylice;
• Wiejski Ośrodek Zdrowia, ul.
Górna 20, Głosków;
• Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki, ul. Milenium
76, Głosków;
• Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna
10, Jazgarzew;
• Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka, ul. Kameralna 11,
Józefosław;
• Biblioteka Publiczna, ul. Julianowska 67A, Józefosław;
• Wiejski Ośrodek Zdrowia, ul.
Złotej Jesieni 1, Zalesie Górne;
• Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy, ul. Sarenki 20, Zalesie Górne;
• Wiejski Ośrodek Zdrowia, ul.
Runowska 1, Złotokłos;
• Szkoła Podstawowa, ul. Traugutta 10, Złotokłos;
• Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Świętojańska 5a, Piaseczno.
Przypominamy, że wydawanie preparatu zostanie uruchomione dopiero w sytuacji
zagrożenia radiacyjnego, po wydaniu stosownej decyzji przez
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji.

Budujemy świetlicę w Głoskowie-Letnisku
Młodzież oraz nauczyciele biorą udział w szkoleniach,
które mają na celu rozwinąć zainteresowanie działaniami
Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno wśród uczniów oraz
rozwijać kompetencje młodzieżowych radnych.
Projekt, obejmujący cykl szkoleń dla młodzieży, nauczycieli
i opiekunów MRG Piaseczno, realizowany jest dzięki wsparciu
Samorządu Województwa Mazowieckiego. Realizacja programu rozpoczęła się 5 października br. szkoleniem dla nauczycieli. Z kolei w weekend 8–9 października swoje szkolenia
mieli członkowie MRG Piaseczno. W ramach projektu zaplanowano jeszcze m.in. lekcje wychowawcze w szkołach, badanie potrzeb i zainteresowań młodzieży szkolnej, debatę,
konsultacje młodzieżowych pomysłów na inicjatywy z przedstawicielami samorządu. Ostatnim etapem projektu będzie
złożenie przez Młodzieżową Radę Gminy Piaseczno gotowych
pomysłów na to, czym zdaniem piaseczyńskiej młodzieży powinna zająć się Rada Miejska w Piasecznie, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom młodych mieszkańców.
Zadanie „Piaseczno dla młodzieży w ramach zadania
Działania Młodzieżowej Rady Gminy” współfinansowane
jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Rozpoczęła się budowa nowego budynku świetlicy w Głoskowie-Letnisku. W ramach
inwestycji zostanie też zagospodarowany plac wokół budynku.
Nowa świetlica w Głoskowie-Letnisku zostanie wybudowana w miejscu rozebranego
jesienią 2019 roku budynku
sklepu spożywczego, który do
tego czasu pełnił funkcję świetlicy wiejskiej. Projekt zakłada
budowę parterowego, niepodpiwniczonego budynku o całkowitej powierzchni użytkowej
310 m2. Budynek będzie w pełni
przystosowany dla osób z niepełnosprawnością oraz o ograniczonej ruchomości ruchowej.
Nowoczesna bryła budynku
w przyszłości ma pełnić funkcję
placówki wsparcia dziennego,
a w założeniu budynek świetlicy
ma służyć mieszkańcom Głoskowa-Letniska. Wewnątrz zaprojektowano trzy sale - każda po

Gazeta Piaseczyńska
Wydawca: Urząd Miasta

Redaktor naczelny:
Łukasz Wyleziński
Adres redakcji:
i Gminy Piaseczno 05-500 Piaseczno
ul. Kościuszki 5
tel. 22 70 17 650
e-mail redakcji:
Nakład 20 000 egz. gazeta@piaseczno.eu

www.piaseczno.eu

około 60 m2, powstanie także
kuchnia (cateringowa), pomieszczenie socjalne, porządkowe oraz
pomieszczenie administracyjne
dla sołtysa. Budynek zostanie zbudowany w wysokim standardzie
norm energetycznych.
Na zewnątrz zaprojektowano boisko wielofunkcyjne
ogrodzone piłkochwytami, miejsce wypoczynku dla seniorów,
plac zabaw dla najmłodszych
oraz strefę dla młodzieży.
– Zaprojektowana przestrzeń zewnętrzna jest w pełni
przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, oświetlona, bezpieczna i ogrodzona.
A zaprojektowana zieleń ma
stworzyć parkowy charakter
przestrzeni oraz zapewnić ba-

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

rierę akustyczną pomiędzy boiskiem a sąsiadującymi działkami – mówi burmistrz Daniel
Putkiewicz. W koncepcji nie zapomniano o rowerzystach, dla
których przewidziano wiatę ze
stojakami na rowery, a dla zmotoryzowanych dostępne będą
miejsca postojowe zlokalizowane od ul. Ogrodowej.

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

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

Umowa na realizację inwestycji podpisana została 3 października 2022 roku. Umowny
termin zakończenia prac to 5 lutego 2024 r. W bieżącym roku wykonawca planuje wykonanie fundamentów i murowanie ścian.
Realizacja tych zamierzeń będzie
jednak zależała od warunków
pogodowych.

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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5. Piaseczyńskie Dyktando
Sprawdź swoją wiedzę i zostań
Piaseczyńskim Mistrzem Ortograﬁi Polskiej. 19 listopada br. odbędzie się 5. Piaseczyńskie Dyktando. Wydarzenie honorowym
patronatem objęli Starosta Powiatu Piaseczyńskiego Ksawery
Gut oraz Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno Daniel Putkiewicz. Gościem specjalnym będzie Artur Barciś. W wydarzeniu mogą wziąć
udział mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego po uprzednim zarejestrowaniu się przez formularz online dostępny na stronie
internetowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie (obowiązuje kolejność zgłoszeń).
Do udziału zapraszamy dzieci
z klas 0–4 podstawówki (poziom

żabki), uczniów z klas 4–8 (poziom żółwia) oraz młodzież powyżej 16 roku życia i dorosłych
(poziom gżegżółki). Limit miejsc
w każdej z kategorii wiekowych
to 40 osób. Na zwycięzców czekają
atrakcyjne nagrody, m.in. bony zakupowe do księgarni Empik.
Dyktando rozpocznie się
19 listopada o godz. 11.00 w siedzibie Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Ogłoszenie wyników
oraz przyznanie nagród zwycięzcy i osobom wyróżnionym
(po zakończeniu ewentualnej dogrywki ﬁnałowej) odbędzie się
4 grudnia 2022 r. na sali widowiskowej w Bibliotece Głównej
przy ul. Jana Pawła II 55.
Zapraszamy!

7
Quiz z wiedzy
o piaseczyńskim sporcie

Foto archiwum Biblioteki Publicznej

Mariusz Szczygieł w Piasecznie
Biblioteka Publiczna w Piasecznie zaprasza na spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem
– reporterem, felietonistą, pisarzem non-ﬁction – które odbędzie się 26 listopada br. Jest to
odpowiedź na prośby czytelników z powiatu piaseczyńskiego, będących jednocześnie wielkimi fanami twórczości Pana Mariusza.
Spotkanie autorskie z pisarzem
jest biletowane. Koszt wstępu na
wydarzenie to 10 zł/bilet. Rejestracji można dokonać internetowo, poprzez wejście na stronę
biblioteki i kliknięcie w dedykowany link do zakupu biletów,
a także stacjonarnie w sekretariacie Biblioteki Publicznej w Piasecznie (ul. Jana Pawła II 55, parter).
Sprzedaż stacjonarna możliwa
jest w godzinach otwarcia sekretariatu (informacja dostępna na
stronie internetowej biblioteki).
Serdecznie zapraszamy!
Mariusz Szczygieł (ur. 1966)
– reporter, pisarz. Od 1990 r.
związany z „Gazetą Wyborczą”.
Oprócz Hanny Krall najczęściej
przekładany z żyjących polskich
reporterów – jego książki zostały
wydane w 21 krajach. Za „Gottland” zdobył Europejską Nagrodę Książkową 2009, a w Polsce Nike Czytelników. Zdobywca
tytułu Dziennikarz Roku 2013
w konkursie Grand Press. Za
„Nie ma” zdobył podwójną Nagrodę Literacką Nike 2019. De-

biutował w wieku 16 lat w tygodniku „Na przełaj”. W latach
90. znany z prowadzenia talkshow „Na każdy temat”. Czechofil, autor kilku bestsellerowych książek o Czechach
(„Gottland”, „Zrób sobie raj”, „Laska nebeska”). Autor monumentalnej, trzytomowej antologii polskiego reportażu XX
wieku „100/XX”. Odznaczony
przez Prezydenta RP orderem
Polonia Restituta. Nauczyciel
wielu reporterów młodego pokolenia, prowadzi autorskie zajęcia w Polskiej Szkole Reportażu. Zdobył nagrodę Autorytet
2015 w konkursie Mediator,
przyznawaną przez studentów
wszystkich szkół dziennikarskich w Polsce. Jest prezesemFundacji Instytut Reportażu, która
prowadzi znaną w Warszawie
księgarnio-kawiarnię Wrzenie
Świata oraz wydawnictwo książkowe Dowody na Istnienie. Miłośnik czeskiej Pragi. Mieszka wWarszawie.
Zapraszamy na spotkanie.

Ogłoszenie
Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o zatwierdzeniu uchwałą nr 1084/LIV/2022 Rady
Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lipca 2022 r. miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kuleszówka II
(Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 8747 z dnia 29 sierpnia 2022 r.).
Możliwość zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu –
na stronie internetowej bip.piaseczno.eu > Planowanie przestrzenne > Rejestr planów > Uchwała nr 1084/LIV/2022.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 14 pkt 1 i 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz.U.
z 2015 r., poz. 199) Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę nr
1191/XL/2013 w dniu 20 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Kuleszówka II.
Zgodnie z wymogami ustawowymi podano do wiadomości informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu:
• ogłoszono w prasie lokalnej oraz poprzez obwieszczenia o podjęciu
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu i możliwości składania wniosków do realizowanego projektu planu w terminie
21 dni od dnia ogłoszenia;
• ogłoszono w prasie lokalnej, poprzez obwieszczenia oraz na stronie
internetowej gminy Piaseczno www.piaseczno.eu o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko i możliwości składania uwag.
Podsumowanie: Sporządzone stosownie do art. 55 ust. 3

UiA.6721.71.2.2013.AA
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego analizowano możliwości rozwiązań alternatywnych. Podstawą sformułowania zasad zagospodarowania terenu
w planie była gruntowna analiza występujących uwarunkowań,
w tym stanu środowiska. W realizowanym planie zapewniono
warunki do ochrony środowiska.
Projekt ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Skutki ustaleń planu nie będą miały zasięgu
transgranicznego.
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kuleszówka II pozwalają na realizację założeń
polityki przestrzennej miasta i gminy Piaseczno określonej w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” w ograniczonym zakresie, co wynika z konieczności ograniczenia terenów przeznaczonych pod zabudowę, gdyż zgodę
Marszałka na przeznaczenie części gruntów leśnych na cele nieleśne
udało się uzyskać na obszar dużo mniejszy, niż ten przeznaczony
pod zabudowę w studium.
Zastosowanie zasad zawartych w ustaleniach planu pozwoli na
rozwój gminy Piaseczna w przyszłości z zachowaniem zasad ładu
przestrzennego.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, mgr inż. arch. Anna
Pakulińska-Attia, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Zapraszamy mieszkańców do udziału w Quizie z wiedzy
o piaseczyńskim sporcie z okazji 100-lecia piaseczyńskiego sportu. Konkurs odbędzie się 4 listopada 2022
roku o godzinie 18.00 w hali sportowej znajdującej się
w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym przy ul. Jana
Pawła II 55 w Piasecznie.
Celem turnieju jest uczczenie setnej rocznicy powstania
na naszym terenie pierwszych organizacji sportowych oraz
upowszechnianie bogatej historii klubów sportowych a także
ludzi tworzących środowisko sportowe w naszej gminie. Gra
polega na odpowiadaniu na pytania zadawane przez prowadzącego. Gracze mają 30 sekund na udzielenie odpowiedzi, licząc od momentu wyświetlenia pytania. Wybierają
jedną odpowiedź z czterech zaproponowanych lub wstrzymują się od odpowiedzi. Rozgrywka będzie trwała 21 rund.
Wygrywa drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.
W quizie startować mogą wszyscy mieszkańcy gminy
Piaseczno, przedstawiciele stowarzyszeń i klubów sportowych oraz reprezentanci szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nie ma ograniczeń wiekowych, także mile
widziane są drużyny rodzinne. Quiz będzie przeprowadzony w formie widowiska z udziałem widowni. Każdy widz
będzie mógł poznać historię i różne ciekawostki, a także
przyglądać się rywalizacji dopingując biorących udział zawodników.
Zgłoszenia trzyosobowych zespołów należy dokonać
do 28 października 2022 roku, wypełniając formularz zgłoszeniowy, do którego link znajduje się na stronie internetowej www.piaseczno.eu.

Stypendia twórcze burmistrza
na rok 2023

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
27 września br. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która zdecydowała o przyznaniu czterech stypendiów twórczych Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
na rok 2023.
Komisja pod przewodnictwem wiceburmistrz Hanny
Kułakowskiej-Michalak postanowiła przyznać stypendia
twórcze Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno na rok 2023
następującym osobom i zespołowi muzycznemu:
– pani Magdalenie Dąbrowskiej, kategoria fotograﬁa;
– pani Zuzannie Całce, kategoria muzyka;
– panu Piotrowi Sułkowskiemu, kategoria ﬁlm;
– zespołowi MION, kategoria muzyka.
Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 19 października br.
artyści, którym przyznano stypendia twórcze Burmistrza
Piaseczna na 2023 rok, mieli okazję opowiedzieć o sobie
radnym i przedstawić swoje twórcze plany na przyszłość.
Stypendystom złożono gratulacje oraz wręczono dyplomy
i pakiety upominkowe.
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Recital Krzysztofa Antkowiaka

Krzysztof Antkowiak

Foto S. Brandt

Już 2 listopada o godzinie 20.00
w Klubie Kultury w Józefosławiu odbędzie się koncert
Krzysztofa Antkowiaka – artysty, którego każdy koncert jest
niezapomnianym przeżyciem.
Jest jednym z najbardziej
charakterystycznych i charyzmatycznych wokalistów swojego pokolenia. Współpracował
z Grzegorzem Ciechowskim,
z którym nagrał płytę „Delﬁn”,
Edytą Górniak i Justyną Steczkowską. Równolegle pisał muzykę do
filmów dokumentalnych oraz
komponował dla innych wykonawców. Występował również
w ﬁlmach i serialach telewizyjnych. W 2021 roku Krzysztof Antkowiak otrzymał platynową płytę
za album „Zostanie mi muzyka”.
Przy akompaniamencie pianina i sampli płynnie przechodzi z rytmicznych i transowych

klimatów do bardzo lirycznych
ballad. W swoim występie nawiązuje do kilku muzycznych epok,
od brzmień współczesnych – do
lat 70. i 80. Charakterystyczna
i rozpoznawalna barwa głosu
oraz poruszające ważne tematy
teksty składają się na niepowtarzalny styl. W koncercie usłyszymy przekrojowy materiał
z twórczości artysty, między innymi utwory, do których teksty
napisał Grzegorz Ciechowski,
a także utwory Toma Waitsa
w tłumaczeniach Romana Kołakowskiego czy Bułata Okudżawy.
Zaduszki Jazzowe
Recital Krzysztofa Antkowiaka
2 listopada (środa), godz. 20.00
Klub Kultury w Józefosławiu,
ul. Julianowska 67A
wstęp wolny, obowiązują wejściówki

Artur Dutkiewicz Trio w Piasecznie
Centrum Kultury w Piasecznie
zaprasza na kolejny Wieczór
Jazzowy. 15 listopada o godzinie
20.00 wystąpi jedna z najbardziej rozpoznawalnych formacji polskiej sceny jazzowej –
Artur Dutkiewicz Trio.
Kompozycje Artura Dutkiewicza z nowego albumu „Comets
sing” są mocno osadzone w korzeniach improwizacji jazzowej,
a spoiwem łączącym muzykę jest
siła i głębia przekazu. Język tonalny płynnie przechodzi w atonalny. Odnajdujemy tu więź
z tradycją jazzu, elementy free,
muzyki współczesnej, aż po ślady
polskiej kultury ludowej i muzyki

świata. Dutkiewicz nazywany
jest także „ambasadorem polskiego jazzu” („Jazz Forum” nr
12/2012) i jest jednym z najczęściej
koncertujących za granicą polskich muzyków jazzowych. Koncert w Domu Kultury to niepowtarzalna okazja, aby posłuchać
na żywo cenionego od lat pianisty i kompozytora.
Wieczory Jazzowe
Artur Dutkiewicz Trio
15 listopada (wtorek), godz. 20.00
Dom Kultury w Piasecznie,
ul. Kościuszki 49
wstęp 20 zł
Zapraszamy!

Artur Dutkiewicz Solo Piano

Foto Rafał Latoszek

Monk – koncert zaduszkowy a cappella
Centrum Kultury w Piasecznie zaprasza na koncert wyjątkowej formacji muzycznej –
zespołu Monk, który odbędzie
się 4 listopada o godz. 19.30.
Choć nie używają instrumentów, słuchacze często mówią o nich, że dobrze „grają”.
Muzyka zespołu, będąca połączeniem różnych gatunków
muzycznych, wykonywana jest
tylko przy wykorzystaniu ludzkich głosów. Monk działa na
polskiej i międzynarodowej scenie muzycznej od 1995 roku,
w swej historii wystąpił u boku
największych gwiazd polskiej
estrady, koncertując w Polsce

oraz w większości krajów Europy. We wrześniu 2013 roku zespół wystąpił dla dwudziestotysięcznej publiczności podczas
Grupa Azoty Grand Festival
w Tarnowie – u boku Boney M.,
Kamila Bednarka, IRA i Lady
Pank. Grupa podczas wieloletniej działalności miała niewątpliwą przyjemność wystąpić
obok wielu wybitnych artystów
polskich i zagranicznych.

podkreślają akcję, nadają jej specyﬁcznego nastroju i dodatkowych sensów. „To trwające ponad godzinę spotkanie z frazą
Pilcha, idealnie modelowaną
przez Ferencego, może okazać
się ważną dla każdego chwilą namysłu, refleksji i odkrycia nowych czy też zapomnianych
barw codzienności.” – fragment
recenzji Tomasza Miłkowskiego.
Dom Kultury, ul. Kościuszki 49
Piaseczno
wstęp 35 zł
wiek 16+

11 listopada 2022 r. oﬁcjalna część uroczystości odbędzie
się tradycyjnie na placu Piłsudskiego przy Ratuszu o godz.
11.00. Natomiast w godz. 12.00–15.00 zapraszamy do Parku
im. Książąt Mazowieckich na Piknik Niepodległościowy.
Centrum Kultury w Piasecznie przygotowało wiele atrakcji, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Zachęcamy
do udziału całe rodziny. Uczcijmy jeden z najważniejszych dni
w roku dobrą zabawą i wspólnie spędzonym czasem!
Podczas pikniku w Parku im. Książąt Mazowieckich zaplanowano m.in.:
– pokazy musztry konnej oraz pokazy broni w wykonaniu
Szwadronu Honorowego 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Pułkownika Jana Kozietulskiego;
– występ Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej,
– animacje cyrkowe i podwórkowe prowadzone przez artystów Edu Art – Edukacja Artystyczna; w programie: skakanki, szczudła, hula-hoop, gry i zabawy zręcznościowe,
duże i małe bańki mydlane, balonowe szable i miecze oraz
balonowe zoo;
– karuzela dla dzieci w wieku przedszkolnym;
– oprowadzanie na koniach dla dzieci przygotowane przez
uczniów z Technikum Hodowli Koni nr 3 w Piasecznie;
– animacje i gry planszowe przygotowane przez Huﬁec
ZHP Piaseczno;
– animacje i warsztaty rękodzielnicze przygotowane przez
instruktorów Centrum Kultury;
– Niepodległościowy Salonik Retro – w specjalnie zaaranżowanym miejscu, z pełnym umeblowaniem, garderobą i szalonymi rekwizytami, fotograf w stylowym kostiumie zaprosi
do fotograﬁcznej zabawy.
Wydarzenie towarzyszące
„W hołdzie polskim romantykom – poezja i muzyka – Olgierd Łukaszewicz & Witold Łukaszewski”, 10 listopada 2022 r.,
godz. 19.00, sala widowiskowa Domu Kultury, ul. Kościuszki 49.
W tym unikatowym widowisku usłyszymy teksty polskich twórców romantycznych: Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Stanisława Konarskiego, Wojciecha
Jastrzębowskiego i wielu innych. Recytować będzie aktor
Olgierd Łukaszewicz. Recytacji towarzyszyć będzie melodyjna i nastrojowa muzyka w wykonaniu Witolda Łukaszewskiego, wirtuoza gitary, pieśniarza i poety, autora
m.in. muzyki i tekstów z ostatniej płyty Maryli Rodowicz
(„Ach świecie…” – Złota Płyta 2018), na co dzień w ramach
projektu Super Trio współpracującego z gitarzystami zespołów Dżem, Perfect, Budka Suﬂera, Laboratorium i Turbo.

Spacer z przewodnikiem

Monk – koncert zaduszkowy
4 listopada (piątek), godz. 19.30
Dom Kultury w Piasecznie
ul. Kościuszki 49
wstęp 20 zł

„Dziennik przebudzenia”, Adam Ferency, Joanna Kosierkiewicz
17 listopada o godz. 19.00 Centrum Kultury zaprasza na
spektakl „Dziennik przebudzenia” – spotkanie świetnej
prozy i aktorskiego kunsztu.
Spektakl w całości oddający
Pilchowskie poczucie humoru,
a zarazem nieuciekający od tematów ostatecznych. Przedstawienie miejscami pełne jest ironii i sarkazmu, zachowuje styl
pisania Jerzego Pilcha – zabawny,
barwny, inteligentny, lokujący
go w czołówce polskich pisarzy.
Spektakl dopełniają nowoczesne
i wyraziste wizualizacje, które

Obchody Święta Niepodległości
w Piasecznie

Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
Centrum Kultury w Piasecznie zaprasza na spacer z cyklu
„ULICAMI PIASECZNA. MIEJSKI SPACER HISTORYCZNY”,
który odbędzie się pod hasłem „Śladami miejsc walk”.
Ostatni w tym roku spacer przybliżający historię
Piaseczna odbędzie się w niedzielę 6 listopada 2022 roku.
Prowadząca – Dorota Zając – zabierze uczestników na spacer śladami walk z czasów powstań narodowych oraz I i II
wojny światowej. Zbiórka o godz. 10.00 przy alei Brzóz
(parking Górki Szymona), koniec spaceru w Zalesinku.
Spacer potrwa około dwóch godzin. Wstęp wolny.
„ULICAMI PIASECZNA” to cykl spacerów miejskich
i (pod)miejskich przybliżających historię Piaseczna, podczas
których przewodnik opowiada o wydarzeniach, mieszkańcach, zabytkach, odkrywa ciekawostki z życia miasta. Przybliża historię miejsc, ulic, domów – ich mieszkańców, zabytkowych obiektów, wydarzeń jakie miały tam miejsce,
a także ciekawostek i tajemnic z nimi związanych.

