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Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 14 grudnia

2022 roku o godzinie 9.30

w sali konferencyjnej

UMiG przy ul. Kościuszki 5, 

porządek obrad na stronie

www.piaseczno.eu.

www.piaseczno.eu

Zmiany w okolicy dworca

W odpowiedzi na liczne wnioski mieszkań-
ców ulic położonych w sąsiedztwie dworca
PKP, wprowadzono nową organizację ru-
chu. W ostatnich latach przy dworcu udo-
stępnionych zostało ponad 400 miejsc po-
stojowych. str. 3

W II Rankingu Gmin Województwa Mazo-
wieckiego, organizowanym przez Fundację
Rozwoju Demokracji Lokalnej we współ-
pracy z GUS, Piaseczno zajęło czwarte miej-
sce wśród gmin miejsko-wiejskich. str. 2

Piaseczno IV w rankingu

Dwa nowe murale

Obok Centrum Aktywności Seniora przy
ul. Szkolnej oraz w sąsiedztwie CEM od
strony ul. Dworcowej pojawiły się dwa
nowe murale. Oba projekty wygrały 
w konkursie ogłoszonym przez Biblio-
tekę Publiczną.                                     str. 5

Konsultacje o retencji 

Od roku eksperci pracują nad przygoto-
waniem „Programu zagospodarowania
wód opadowych i roztopowych na tere-
nie gminy”. Pod koniec listopada odbyły
się konsultacje z mieszkańcami doty-
czące problemów z wodą na terenie po-
szczególnych miejscowości.             str. 6

10 grudnia zapraszamy na spo-
tkanie z Bogusławem Woło-
szańskim, które odbędzie się 
w sali widowiskowej Biblioteki
Publicznej w Piasecznie. Koszt
biletu wstępu to 30 zł.      *str. 8

Bogusław Wołoszański
Stypendia sportowe
Wnioski o przyznanie stypendium
za osiągnięcia sportowe w 2022
roku można składać w sekre-
tariacie GOSiR przy ul. Sikorskiego
20 w Piasecznie do 30.12.2022 r. do
godz. 12.00. Więcej informacji na
stronie www.piaseczno.eu.

Festiwal pomysłów MRG
Podczas debaty „Festiwal Pomysłów”
młodzież wybrała ważne dla siebie
projekty i zarekomendowała gminie
ich realizację. str. 7

Kiermasz świąteczny w Piasecznie

Jak co roku kiermasz jest okazją do

świątecznego spotkania, integracji

mieszkańców Piaseczna i skorzysta-

nia ze specjalnie przygotowanych na

tę okazję atrakcji. O godzinie 12.30

wystartuje scena główna na piase-

czyńskim rynku. Wystąpią Piase-

czyńska Orkiestra Dęta, uczestnicy

muzycznych zajęć w Centrum Kul-

tury oraz zespół Zbóje. Niecodzienną

atrakcją będzie pokaz tańca indyj-

skiego. Na rynku i w jego okolicy 

o godzinie 11.00 rozstawią się także

kramy z wyrobami rękodzielni-

czymi. To doskonała okazja na zdo-

bycie wyjątkowych i niepowta-

rzalnych prezentów świątecznych,

ozdób choinkowych, stroików na

wigilijne stoły oraz produktów spo-

żywczych najwyższej jakości. Wy-

darzeniu towarzyszyć będą anima-

cje dla dzieci w Zakątku Kultury oraz

warsztaty w Pracowni aKuKu. Już

od 9.30 zapraszamy dzieci do Przy-

stanku Muzyki przy placu Piłsud-

skiego 9. W planach mamy tworze-

nie skandynawskich gnomów bożo-

narodzeniowych i świątecznych kar-

tek z motywem rangoli oraz zdobie-

nie henną. Nie zapomnijcie również

o zrobieniu sobie zdjęcia w świątecz-

nej fotobudce!  Kiermasz zwieńczy

uroczyste zapalenie światełek na

choince o godzinie 16.00. 

Program wydarzenia:

11.00 – 17.00 – kramy handlowe

13.00 – 17.00 – animacje dla dzieci –

Zakątek Świętego Mikołaja

12.30 – 17.00 – koncerty i występy na

świątecznej scenie

16.00 – uroczyste zapalenie światełek

na choince

Program występów na scenie usta-

wionej na rynku:

12.30 – 13.00 – Piaseczyńska Orkie-

stra Dęta

13.00 – 13.30 – pokaz tańca indyjskiego

13.30 – 14.00 – koncert uczniów zajęć

muzycznych CK cz. 1

14.00 – 14.30 – pokaz tańca indyjskiego

14.30 – 15.00 – koncert uczniów zajęć

muzycznych CK cz. 2

15.45 – 17.00 – koncert pastorałek gó-

ralskich w wykonaniu zespołu Zbóje

Organizatorzy: Centrum Kultury 

w Piasecznie oraz Biuro Promocji 

i Kultury Gminy Piaseczno.

Centrum Kultury w Piasecznie zaprasza na kiermasz bożonarodzeniowy, który odbędzie się 

11 grudnia na rynku i w Zakątku Kultury. 
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Warsztaty terapii zajęciowej 

w budynku dawnego żłobka

Poszukiwanie odpowiedniego

miejsca do prowadzenia warsz-

tatów na terenie gminy Pia-

seczno trwało od kilku lat.

– Nie mamy żadnych wątp-

liwości, że dorosłe osoby niepeł-

nosprawne i ich rodziny po-

trzebują wsparcia i budynku, 

w którym będą mogli korzystać

z socjalizacji – zaznacza wice-

burmistrz Hanna Kułakowska-

-Michalak. – Jednak znalezienie

odpowiedniego miejsca było 

dużym wyzwaniem, ponieważ

gmina Piaseczno nie dysponuje

wolnymi nieruchomościami. 

Ostatnia propozycja dotyczyła 

użyczenia warsztatom części

budynku Szkoły Podstawowej

nr 5 przy ul. Sikorskiego. Nie-

stety pomysł ten nie spotkał się

z akceptacją ze strony społecz-

ności szkolnej. Obecne rozwią-

zanie przyszło dość nieoczeki-

wanie i ogromnie się cieszę, że

udało się porozumieć w sprawie

przeznaczenia na ten cel bu-

dynku przy ul. Chyliczkowskiej 47

– dodaje wiceburmistrz.

Zanim można było podjąć taką

decyzję, sąd musiał uregulować

kwestię własności nieruchomości,

na terenie której w przeszłości

funkcjonował miejski żłobek.

– Sąd potwierdził, że wła-

ścicielem nieruchomości jest

gmina Piaseczno, co pozwoli na

zagospodarowanie budynku.

Cieszę się, że w końcu udało się

znaleźć odpowiednią nierucho-

mość, by zapewnić dorosłym

osobom z niepełnosprawno-

ściami możliwość uczestnicze-

nia w zajęciach z zakresu reha-

bilitacji społecznej na terenie

naszej gminy – mówi burmistrz

Daniel Putkiewicz.

Dzięki porozumieniu zawar-

temu między gminą Piaseczno

i powiatem piaseczyńskim nie-

ruchomość przy ul. Chyliczkow-

skiej zostanie przez powiat wy-

remontowana i dostosowana do

potrzeb osób z niepełnospraw-

nościami. Na adaptację bu-

dynku gmina Piaseczno prze-

każe powiatowi pomoc finan-

sową w wysokości 1 mln zł.

Uchwałę w tej sprawie Rada

Miejska podjęła 23 listopada 2022

roku. Po przyjęciu tej pomocy

przez Radę Powiatu i wprowa-

dzeniu zadania do budżetu po-

wiatu, starosta Ksawery Gut bę-

dzie mógł rozpocząć projek-

towanie modernizacji budynku.

Dzięki porozumieniu zawartemu między gminą Piaseczno i powiatem piaseczyń-

skim budynek dawnego żłobka przy ul. Chyliczkowskiej zostanie wyremontowany

i przystosowany do prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej dla osób z niepełno-

sprawnościami.

Foto Patrycja Zych/URZĄD MIASTA
W Józefosławiu przy ul. Jutrzenki powstał kolejny park
kieszonkowy. W ramach budowy tej ulicy zieleń pojawiła
się również w pasie drogowym.

W tym roku zakończyła się budowa ul. Jutrzenki w Józe-
fosławiu. Dzięki wartej ponad 5,7 mln zł inwestycji powstało
nowe, ważne połączenie drogowe pomiędzy ulicami Geo-
detów, XXI wieku i Wenus. Gmina zadbała nie tylko o komfort
i bezpieczeństwo kierowców, rowerzystów oraz pieszych,
lecz także o zieleń wzdłuż drogi. Jesienią drzewa zostały po-
sadzone w pasie drogowym – ale nie tylko. Przy ul. Jutrzenki
powstał również park kieszonkowy. Na skwerze u zbiegu ulic
Jutrzenki i XXI wieku posadzono blisko tysiąc roślin, w tym
ponad 450 krzewów, ponad 500 bylin oraz 25 drzew, zain-
stalowano też ławki i kosze na śmieci. Mamy nadzieję, że od
wiosny do późnej jesieni nowa zielona enklawa będzie cieszyć
okolicznych mieszkańców.

Budki dla jerzyków wykonane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
Foto archiwum WTZ Piaseczno

Foto Aleksandra Szewczyk
W II Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego, or-
ganizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej we współpracy z GUS, Piaseczno zajęło czwarte
miejsce wśród gmin miejsko-wiejskich.

Ranking gmin jest inicjatywą realizowaną od wielu lat przez
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
w różnych regionach Polski. Od ubiegłego roku, we współpracy
z Urzędem Statystycznym w Warszawie, organizowany jest
Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego. W ramach ran-
kingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa
mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

– Dlaczego nasz ranking ma akurat taką formułę? Porów-
nujemy gminy o podobnym potencjale. Nie sposób porówny-
wać gmin na przykład ze Śląska i z Lubelszczyzny – mówi prezes
zarządu FRDL Cezary Trutkowski. – Fundacja prowadziła po-
dobne rankingi w wielu miejscach w całej Polsce. Na fali tych
dobrych doświadczeń rozszerzyliśmy, we współpracy z GUS,
nasze rankingi na całą Polskę.

Podstawą stworzenia rankingu była analiza danych dotyczą-
cych szesnastu wskaźników obejmujących sfery gospodarczą,
społeczną, środowiskową i przestrzenną, czyli de facto zrówno-
ważony rozwój danej jednostki samorządu. Pod uwagę brane były
m.in. dochody budżetu gminy w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca w latach 2019–2021, ale też wskaźnik zadłużenia, wydatki na
oświatę, kulturę czy ochronę powietrza i klimatu. Istotne były też:
saldo migracji mieszkańców, przyrost naturalny, wyniki egzaminu
ósmoklasisty czy procent powierzchni gminy objęty mpzp.

W II Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego Pia-
seczno zajęło czwarte miejsce w kategorii gmin miejsko-wiej-
skich. Wyprzedziły nas gminy Ożarów Mazowiecki, Grodzisk
Mazowiecki oraz Konstancin-Jeziorna. W ogólnym rankingu
Piaseczno zajęło piętnaste miejsce. Liderem drugiej edycji
rankingu podobnie jak przed rokiem została Podkowa Leśna.

Piaseczno wśród pięciu
najlepszych gmin 
na Mazowszu

Mały skwer – duża zmiana
Będą nowe zielone ściany

W ramach realizacji jednego z projektów Budżetu Obywatelskiego zasadzone zo-

stały rośliny pnące, które już w przyszłym roku ozdobią ścianę budynku Urzędu

Miasta i Gminy oraz fragment Traktu nad Perełką.

Jeden ze zwycięskich projektów

Budżetu Obywatelskiego gminy

Piaseczno na rok 2022 dotyczył

walki ze smogiem poprzez ko-

lejne nasadzenia. Ważnym ele-

mentem projektu miała być in-

stalacja tzw. zielonych ścian –

tam, gdzie nasadzenia bardziej

wymagającej roślinności są nie-

możliwe. Budynkiem, który 

w niedalekiej przyszłości zyska

taką naturalną ozdobę, jest Urząd

Miasta i Gminy Piaseczno przy ul.

Kościuszki 5. Na wschodniej ścia-

nie zainstalowane zostały spe-

cjalne kratki, po których już 

w przyszłym roku zacznie się

piąć winobluszcz. Są więc duże

szanse, że ściana budynku

urzędu jesienią stanie się bardzo

kolorowa. Siatki dla pnączy zo-

stały zainstalowane również na

tyłach garaży położonych obok

nowego przejścia od ulicy Ko-

ściuszki do ulicy Czajewicza

(obok sądu). Tutaj zasadzony zo-

stał milin amerykański, który la-

tem, dzięki pięknym pomarań-

czowym kwiatom, będzie do-

datkową ozdobą wybudowa-

nego w tym roku fragmentu

Traktu nad Perełką. Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA

Budynek dawnego żłobka  Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
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Posadziliśmy nowe drzewa za Starą Remizą

– Decyzje dotyczące wycinki ja-

kichkolwiek drzew nigdy nie są

łatwe. Staramy się każdą z nich

dokładnie przeanalizować. Jeśli

tylko jest to możliwe, w pierw-

szej kolejności wykorzystujemy

rozwiązania, które pozwalają za-

pobiec wycince. Niestety nie za-

wsze jest to możliwe – podkreśla

burmistrz Daniel Putkiewicz.

W ostatnim czasie bardzo

wnikliwie została przeanalizo-

wana kwestia dwóch jaworów ros-

nących na tyłach strażnicy OSP

przy ul. Puławskiej 3. Gmina zle-

ciła badania dendrologiczne, które

zostały przeprowadzone przez

utytułowanych ekspertów z tej

dziedziny. Stwierdzili oni jedno-

znacznie, że granica bezpieczeń-

stwa na tzw. wykrot (zawalenie)

została przekroczona trzykrotnie

w przypadku drzewa pierwszego

i czterokrotnie w przypadku dru-

giego. W oparciu o uzyskane ana-

lizy, jak również zgodnie z zalece-

niami konserwatora zabytków,

została podjęta decyzja o ich usu-

nięciu. Mimo że drzewa te spra-

wiają wrażenie zdrowych, do-

kładne badania wskazały na

częściowe wypróchnienie i osła-

biony system korzeniowy. Dodat-

kowo wspierały się one na ogro-

dzeniu, które jest w bardzo złym

stanie.

– Eksperci jednoznacznie

wskazali, że dalsze utrzymanie

drzew może skutkować ich za-

waleniem, co zagraża bezpo-

średnio zarówno sąsiadującym

budynkom, jak i osobom, które

mogą znajdować się w pobliżu.

A to są priorytety, którymi

mamy obowiązek się kierować

– zaznacza burmistrz Daniel

Putkiewicz. – W miejscu usunię-

tych drzew zaplanowaliśmy po-

sadzenie innych dużych drzew,

którym zostaną stworzone od-

powiednie warunki rozwoju.

Trzy dorodne klony czer-

wone „Red Sunset” zostały po-

sadzone kilka dni po wycince 

w pasażu, który powstaje na ty-

łach zmodernizowanego bu-

dynku dawnej strażnicy OSP

przy ul. Puławskiej 3. System

korzeniowy drzew został zabez-

pieczony w taki sposób, aby

mimo bliskiego sąsiedztwa za-

budowań drzewa swobodnie

mogły się rozwijać. W przy-

szłym roku planujemy też dal-

sze zagospodarowanie zielenią

całego placu u zbiegu ulic Jana

Pawła II i Puławskiej.

Foto archiwum UMiG Piaseczno
PWiK Piaseczno realizuje ostatnie etapy budowy sieci ka-
nalizacji sanitarnej w Złotokłosie. Na sfinansowanie V i VI
etapu budowy spółka wodociągowa pozyskała 12,5 mln zł
pożyczki na preferencyjnych warunkach od Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.

Podpisanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji w Piasecznie umowy z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
nastąpiło w środę 2 listopada bieżącego roku.

– Pożyczka została udzielona na korzystnych warun-
kach, a dodatkowo 25% całej kwoty ma ulec umorzeniu –
podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz. – Cała inwestycja,
realizowana dla mieszkańców Złotokłosu w ostatnich la-
tach, to koszt ponad 46 mln zł. Oprócz sieci kanalizacyjnej
spółka zbudowała stację uzdatniania wody. Projektuje też
sieć wodociągową i kanalizacyjną dla Henrykowa Urocza,
Szczak i Wólki Prackiej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (etapy V i VI) w Zło-
tokłosie zakończy się jeszcze w tym roku. Łącznie w ra-
mach inwestycji powstanie ponad 54 km sieci.

– Zdajemy sobie sprawę, że czas budowy jest często
okresem uciążliwym, ale wiemy, że celem nadrzędnym
jest dostęp do kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców
gminy oraz dbanie o środowisko naturalne – mówi prezes
PWiK Paweł Wojciechowski.

Kończy się budowa
kanalizacji w Złotokłosie

Organizacja ruchu przy dworcu PKP w Piasecznie

Zmiana organizacji ruchu po za-

chodniej stronie torów kolejo-

wych to wynik licznych wnio-

sków składanych w tej sprawie

do Urzędu Gminy przez okolicz-

nych mieszkańców. Od lat skarżą

się oni na samochody parkujące

przy ich posesjach, niejednokrot-

nie w sposób uniemożliwiający

wjazd na teren nieruchomości

czy wyjazd. Do tego dochodził

problem z przejezdnością wą-

skich ulic w sytuacji, gdy obie

strony jezdni były zastawione

samochodami.

Dwie wersje organizacji
ruchu

Gmina Piaseczno przygoto-

wała projekt organizacji ruchu

w rejonie dworca PKP, który

wprowadzał na części ulic ruch

jednokierunkowy, umożliwia-

jąc jednocześnie wyznaczenie

kilkudziesięciu miejsc postojo-

wych. Projekt ten został jednak

oprotestowany przez miesz-

kańców posesji w sąsiedztwie

dworca.

W tej sytuacji, po kilku spo-

tkaniach konsultacyjnych, zo-

stało przygotowane rozwiązanie

alternatywne. Nowa organizacja

ruchu obejmuje zmianę oznako-

wania drogi oraz poprawę bez-

pieczeństwa pieszych poprzez

budowę skrzyżowań na wynie-

sieniu.

– Zdajemy sobie sprawę 

z tego, że ograniczenie liczby

miejsc postojowych w sąsiedz-

twie dworca budzi negatywne

emocje wśród kierowców. Trzeba

jednak pamiętać, że w ostatnich

latach gmina Piaseczno w są-

siedztwie dworca PKP zorganizo-

wała cztery parkingi, na których

może zaparkować łącznie ponad

200 samochodów, a także wy-

znaczyła 200 miejsc postojo-

wych wzdłuż ul. Towarowej –

podkreśla wiceburmistrz Robert

Widz.

Za dzierżawę gruntów pod

parkingi przy dworcu gmina

płaci rocznie ponad 65 tys. zł

spółce PKP oraz 15 tys. zł właści-

cielowi prywatnemu. Być może

uda się wynegocjować dodat-

kowy teren pod parkingi, ale 

na razie prosimy o zwracanie

uwagi na znaki.

W ostatnich miesiącach po-

nownie nastąpił wzrost zainte-

resowania transportem publicz-

nym po przerwie związanej 

z pandemią.

– Gmina Piaseczno, podob-

nie jak inne samorządy, nie jest

niestety w stanie zaspokoić po-

trzeb wszystkich zainteresowa-

nych pozostawieniem samo-

chodu w bezpośrednim sąsiedz-

twie węzłów przesiadkowych –

zaznacza burmistrz Daniel Put-

kiewicz. Wolne miejsca posto-

jowe w odległości kilkuset me-

trów od dworca można znaleźć

np. wzdłuż ulic Orzechowej 

i Słonecznej w Zalesiu Dolnym.

Jest to już nieco większa odle-

głość od dworca, ale na tej trasie

kursują liczne linie L, którymi

można dojechać jeden czy dwa

przystanki do dworca PKP. Linie

L są bezpłatne dla posiadaczy Pia-

seczyńskiej Karty Mieszkańca.

PKP PLK odmówiły gmi-
nie uzgodnienia projektu

Nie udało się nam niestety

zbudować parkingu w systemie

„Parkuj i Jedź” przy ul. Towaro-

wej, na którą zresztą gmina Pia-

seczno miała otrzymać 1,5 mln zł

unijnej dotacji. Inwestycja ta nie

doszła do skutku ze względu na

prowadzone na zlecenie PKP PLK

prace nad przygotowaniem 

studium wykonalności dla bu-

dowy dodatkowych torów aglo-

meracyjnych na trasie z War-

szawy do Piaseczna i Czachówka

wraz z połączeniem do Konstan-

cina-Jeziorny. PKP PLK odmówiły

gminie uzgodnienia projektu 

i z inwestycji zrezygnowaliśmy.

– Mimo to zrealizowaliśmy

w dopuszczalnym zakresie re-

mont ul. Towarowej i wyzna-

czyliśmy na niej ponad 200 do-

datkowych miejsc postojowych

– zaznacza wiceburmistrz Robert

Widz.

– Gmina czeka także na za-

kończenie regulacji gruntów

przez PKP wzdłuż ul. Dworco-

wej do ul. Sienkiewicza. Zgodnie

z przepisami PKP powinna ure-

gulować własność z obecnymi

lokatorami lokali mieszkalnych

trzech budynków przy torach,

a dopiero w drugiej kolejności

gmina będzie mogła przystąpić

do ich wykupu – informuje bur-

mistrz Daniel Putkiewicz.

Urząd prowadzi też proce-

durę zmiany planu miejsco-

wego po stronie osiedla Orężna,

tam również jest szansa na do-

datkowe miejsca parkingowe po

zmianie planu oraz po remoncie

ul. Reymonta.

W odpowiedzi na liczne wnioski mieszkańców ulic położonych w sąsiedztwie dworca PKP, wprowadzono nową organizację ruchu. W ostat-

nich latach przy dworcu udostępnionych zostało ponad 400 miejsc postojowych.

Foto Maciej Wesołowski

Ze względu na stan zdrowotny drzew i związane z tym ryzyko ich przewrócenia się

na budynki lub ludzi, konieczna była wycinka dwóch jaworów rosnących za dawną

remizą OSP w Piasecznie. W tym miejscu zaraz po wycince posadzone zostały trzy

duże klony.

Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA

Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
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Tematyka szkoleń zaplanowa-

nych na grudzień jest odpowie-

dzią na potrzeby zgłaszane przez

mieszkańców gminy Piaseczno,

przedsiębiorców oraz osoby, które

planują założenie własnego biz-

nesu.

We wtorek 13 grudnia zapra-

szamy wszystkich menadżerów,

początkujących menadżerów

oraz osoby przygotowujące się do

kierowania zespołem na szkole-

nie „Rola menadżera”. W trakcie

szkolenia uczestnicy porozma-

wiają o kompetencjach mena-

dżera, zarządzaniu podwładnymi

oraz swoim potencjałem, moty-

wowaniu pracowników, a także

o rozwiązywaniu konfliktów.

Tematem kolejnego szkole-

nia, zaplanowanego na 14 grudnia,

jest „Cold calling (B2B) i telefo-

niczne umawianie spotkań”. Szko-

lenie to może szczególnie zainte-

resować wszystkich handlowców

oraz inne osoby kontaktujące się

telefonicznie z klientami. Głów-

nym celem szkolenia będzie pod-

niesienie kompetencji w zakresie

umawiania spotkań sprzedażo-

wych z wykorzystywaniem tzw.

cold calls („zimnych telefonów”),

polegających na kontaktowaniu

się z osobami, które nie znają

osoby dzwoniącej i nie spodzie-

wają się takiego kontaktu, oraz

praca z „kontaktami ocieplonymi”

(np. z polecenia). Uczestnicy szko-

lenia nauczą się, jak prezentować

siebie i swoją ofertę w sposób wia-

rygodny, a także co zrobić, by prze-

konać decydenta do spotkania 

z handlowcem.

14 grudnia to termin ostat-

niego w tym roku spotkania ne-

tworkingowego, które zostanie

przeprowadzone w lubianej for-

mule speed business dating. Pod-

czas spotkania lokalni przedsię-

biorcy będą mieli okazję poznać

się, zaprezentować swoją ofertę

oraz nawiązać współpracę.

Szkoleniowy tydzień za-

kończy trening z zakresu pro-

gramu Microsoft Excel na pozio-

mie średniozaawansowanym.

Uczestnicy szkolenia zdobędą

wiedzę do praktycznego wyko-

rzystania programu w codzien-

nej pracy, co pozwoli na zwięk-

szenie jej wydajności.

Na koniec roku Centrum

Przedsiębiorczości proponuje

swoim klientom unikatowe

szkolenie z wystąpień publicz-

nych i prezentacji medialnych,

którego efektem będzie przygo-

towanie przez uczestników 

wideowizytówek. W ramach 

szkolenia odbędą się wykłady 

i ćwiczenia w grupach (10 i 15

grudnia) oraz spotkania indywi-

dualne z uczestnikami (15 grud-

nia). Uczestnicy wspólnie zasta-

nowią się, jak stworzyć ciekawe

przemówienie, jak mówić, żeby

audytorium chciało nas słuchać,

jak budować wiarygodność 

i profesjonalizm intonacją i gło-

sem, jak radzić sobie z tremą

oraz panować nad mimiką.

Szkolenie poprowadzą: Joanna

Kondrat (dziennikarka posiada-

jąca doświadczenie pracy na

scenie i w mediach, autorka płyt

i audiobooków, twórczyni i ko-

ordynatorka ogólnopolskich

kampanii społecznych). Gościem

specjalnym będzie dr hab. Jagoda

Bloch (wykładowczyni uniwer-

sytecka, trenerka medialna, au-

torka książek).

Na koniec grudnia zaplano-

wano trening z jednej z kluczo-

wych umiejętności w relacjach

biznesowych, czyli efektywnych

negocjacji. Podczas dwudnio-

wego szkolenia, które odbędzie

się 21-22 grudnia br. omówione

zostaną następujące zagadnie-

nia: style negocjacji, etapy nego-

cjacji, taktyki i triki negocjacyjne,

identyfikacja nieuczciwych tak-

tyk negocjacyjnych, komunika-

cja interpersonalna w negocja-

cjach w biznesie, znaczenie

asertywności w negocjacjach.

Szkolenie jest dedykowane 

handlowcom, osobom zajmują-

cym się zakupami i zaopatrze-

niem, negocjującym z klientami.

Spotkania zostaną przeprowa-

dzone metodą warsztatową.

Uczestnicy wezmą udział w ćwi-

czeniach grupowych, indywidu-

alnych i w symulacjach, do-

świadczą procesów i technik

negocjacyjnych w sposób prak-

tyczny. Odbędzie się to w opar-

ciu o gry i ćwiczenia mające

swoje odniesienie do codzien-

nych sytuacji, z jakimi spoty-

kamy się w pracy zawodowej.

Długą listę tegorocznych szkoleń w Centrum Przedsiębiorczości w Piasecznie uzupełni kolejne pięć grudniowych propozycji.

Intensywny koniec roku w Centrum Przedsiębiorczości

Kolejny etap prac nad planem dla okolic dworca PKP

Konsultacje, dotyczące pomy-

słów na zagospodarowanie tego

niezwykle ważnego dla wielu

mieszkańców oraz samego mia-

sta obszaru, zostały zrealizo-

wane w dwóch etapach. Przed

rokiem, podczas pierwszego

etapu konsultacji, projektanci 

i urzędnicy chcieli się dowie-

dzieć, w jaki sposób mieszkańcy

obecnie korzystają z tego ob-

szaru, a jak chcieliby korzystać

w przyszłości – i co zrobić, by ta

okolica lepiej odpowiadała po-

trzebom lokalnej społeczności.

W oparciu o zebrany jesienią

2021 roku materiał zostały przy-

gotowane wstępne warianty

zagospodarowania obszaru są-

siadującego z terenami kolei 

w rejonie dworca PKP Piaseczno,

pomiędzy ulicami Jana Pawła II

na północy i Sienkiewicza na po-

łudniu, a także przyległego do

tego terenu obszaru ograniczo-

nego ulicami: Dworcową i Ponia-

towskiego od wschodu oraz Bro-

niewskiego od zachodu. Wiosną

koncepcje te zostały przedsta-

wione mieszkańcom. Łącznie 

w konsultacjach wzięło udział

około czterystu osób.

Spotkania, ankiety, uwagi
Celem konsultacji była pre-

zentacja koncepcji zagospoda-

rowania i możliwości zabu-

dowy, które później znajdą się

w zapisach planu miejscowego.

Koncepcja została przygoto-

wana w sposób pozwalający

mieszkańcom – niespecjalizują-

cym się w zagadnieniach plani-

stycznych – zapoznać się z pro-

pozycją zabudowy, jej funkcjami,

gabarytami, a także proponowa-

nym przebiegiem dróg, ciągów

pieszych i przestrzeni publicz-

nych. Przygotowane przez pro-

jektantów rysunki i makieta uła-

twiały zorientowanie się w pro-

ponowanych rozwiązaniach.

Mieszkańcy dzielili się z pro-

jektantami i urzędnikami swo-

imi obawami i spostrzeżeniami

dotyczącymi prezentowanych

rozwiązań, ale też zagadnie-

niami dotyczącymi obecnego

funkcjonowania tego obszaru.

Zwracali uwagę na problemy

dotyczące parkowania, koniecz-

ność budowy nowych połączeń

czy potrzebę budowy kina.

Z wypełnionych ankiet wy-

nikało poparcie dla realizacji 

muzeum kolejnictwa czy zwięk-

szenia oferty usługowo-handlo-

wej. Ważnym zagadnieniem jest

uporządkowanie parkowania 

i rozwoju komunikacji publicz-

nej oraz realizacja węzła komu-

nikacyjnego przy dworcu. Do-

datkowym aspektem były za-

gadnienia dotyczące zapewnie-

nia terenów rekreacyjnych 

i ochrony środowiska.

Zasadniczo w ocenie miesz-

kańców po wschodniej stronie

torów nie ma przeciwskazań do

intensywnego rozwoju, do po-

wstawania nowych obiektów,

w szczególności handlowo-

-usługowych. Pojawiła się jedy-

nie obawa dotycząca zagospo-

darowania zachodniej strony li-

nii kolejowej, zabudowanej

obecnie domami jednorodzin-

nymi. Część mieszkańców oba-

wia się przedłużenia ul. Rey-

monta do ul. Orężnej oraz

dopuszczenia w tym rejonie

zabudowy mieszkaniowo-usłu-

gowej i usługowej. W obecnym

stanie zagospodarowania funk-

cjonują w sąsiedztwie torów

budynki usługowe. Mieszkańcy

duży nacisk położyli również na

połączenia pieszo-rowerowe

osiedli mieszkaniowych po za-

chodniej stronie torów z miastem.

Materiały z konsultacji, za-

wierające zestawienie uwag 

i sugestii do proponowanych

rozwiązań, znajdują się na stro-

nie internetowej gminy.

Wyłożenie mpzp
Kolejnym etapem prac jest

przygotowanie projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania

przestrzennego dla rejonu dworca

PKP Piaseczno. Projekt ten, zgod-

nie z procedurą planistyczną, zo-

stanie wyłożony i mieszkańcy

będą mogli zgłaszać do niego

uwagi. Planowany termin wyło-

żenia to początek II kwartału 2023

roku. Informacje o wyłożeniu

planu mieszkańcy znajdą również

na stronie: www.piaseczno.eu.

Na początku przyszłego roku zostanie wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu

dworca PKP Piaseczno, do którego mieszkańcy będą mogli zgłaszać uwagi. Przygotowanie projektu poprzedziły dwa cykle

konsultacji z mieszkańcami.

Warsztaty z cyklu „Firma to JA” w Centrum Przedsiębiorczości         
Foto archiwum M-GOPS Piaseczno

Konsultacje z mieszkańcami były przeprowadzane m.in. na terenie targowiska w Piasecznie        
Foto archiwum UMiG Piaseczno

Warsztaty na temat okolic dworca PKP w Piasecznie                         Foto archiwum UMiG Piaseczno
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Nowe piaseczyńskie murale

W wakacje Biblioteka Publiczna

w Piasecznie ogłosiła konkurs

na projekty dwóch murali. Je-

den miał zostać zrealizowany

na ściance obok Centrum Ak-

tywności Seniora przy ul. Szkol-

nej, a drugi obok budynku CEM,

od strony ul. Dworcowej. Na

konkurs wpłynęło dziesięć zgło-

szeń, w tym dziewięć zgłoszeń

na mural przy ul. Jana Pawła II 55

oraz siedem zgłoszeń na mural

przy ul. Szkolnej 18 (uczestnicy

mogli zgłaszać projekty obu

murali jednocześnie). Konkurs

został rozstrzygnięty 12 paź-

dziernika br. Zwycięzcą w kon-

kursie na projekt muralu przy

ul. Szkolnej został pan Dawid

Celek. Czytelniczy mural sąsia-

duje z budynkiem Centrum Ak-

tywności Seniora, w którym

swoją siedzibę będzie miał rów-

nież oddział biblioteki. Mural

obok CEM nawiązuje z kolei do

cytatu z „Sumariusza praw,

przywilejów i potwierdzeń od

Najjaśniejszych Książąt Ma-

zowieckich i od Najjaśniej-

szych Królów Polskich, Miastu 

i Cechowi Szewskiemu nada-

nych” Joachima Nałęcz Ginal-

skiego. Autorem projektu jest

pan Dawid Thiel.

Gratulujemy autorom zwy-

cięskich projektów!

Dom Seniora z szeroką ofertą

Uroczyste otwarcie Domu Se-

niora przy ul. Szkolnej 18 miało

miejsce 27 października br. Od

tej pory Centrum Aktywności

Seniora odwiedziły już całe rze-

sze osób w wieku 60+, nie tylko

tych zrzeszonych w klubach se-

niora i zapisanych na zajęcia 

w ramach Dziennego Domu Po-

mocy Społecznej w Piasecznie.

Seniorzy uczestniczą w spotka-

niach artystycznych, warszta-

tach, zajęciach sportowych.

„Przystań Pod Klonami” za-

prasza m.in. na spotkania wo-

lontariatu senioralnego w każdy

czwartek o godzinie 13.30. Zaję-

cia rozpoczęły się pierwszego

grudnia od pieczenia piernicz-

ków i przygotowania dekoracji

świątecznych.

– Przygotowania do świąt to

wyjątkowy okres, w którym po-

winniśmy być blisko każdej osoby,

która tego potrzebuje. Zwieńcze-

niem spotkań w ramach wolon-

tariatu senioralnego będzie wigilia

dla osób samotnych mieszkają-

cych w naszej gminie, która od-

będzie się 20 grudnia w „Przystani

Pod Klonami” – zapowiada Wio-

letta Urban, dyrektorka Miejsko-

-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Piasecznie, w którego

strukturach działa nowa jed-

nostka.

W Centrum Aktywności

Seniora swoje miejsce znalazł

senioralny zespół muzyczny

Grupa Jerzego, który od listo-

pada prowadzi już próby. Swoje

próby będzie tu obywał również

chór Lira.

1 i 2 grudnia w „Przystani

Pod Klonami” odbyły się poka-

zowe zajęcia gimnastyczne 

z Katarzyną Raczkowską, pod-

czas których każdy zaintereso-

wany mógł sprawdzić swoje

siły. Od grudnia ruszają też za-

jęcia taneczne Zumba Gold, za-

równo dla początkujących, jak 

i dla bardziej doświadczonych

tancerzy.

Na początku grudnia odbyły

się zajęcia praktyczne z pierw-

szej pomocy, prowadzone przez

profesjonalnego ratownika me-

dycznego i instruktora Rafała

Turka. Zajęcia będą odbywały się

cyklicznie. 1 grudnia dzięki

współpracy z Fundacją „Pamię-

taj o bezpieczeństwie” ratow-

nicy medyczni oraz specjaliści 

z zakresu ruchu drogowego

przeprowadzili praktyczne warsz-

taty z wiedzy o radzeniu sobie

w sytuacji zawału serca, udaru

mózgu, oparzeń lub złamań ko-

ści. Z kolei w części poświęconej

bezpieczeństwu na drodze zo-

stały omówione największe za-

grożenia oraz wykonano bada-

nia wzroku przy użyciu spe-

cjalistycznych tablic okulistycz-

nych w zakresie dostrzegania

koloru zielonego i czerwonego.

Odbyły się też zajęcia z prawi-

dłowego zapinania pasów bez-

pieczeństwa w aucie przy uży-

ciu symulatora.

Od początku grudnia br. 

w „Przystani Pod Klonami” ru-

szył projekt „Metamorfozy” –

nowa oferta na rynku piase-

czyńskich zajęć. Przyszłym

pensjonariuszom Dziennego

Domu Pomocy Społecznej pro-

fesjonalni styliści od makijażu

oraz fryzjerstwa prezentują

sposoby poprawy swojego wi-

zerunku poprzez odpowiednie

stosowanie kosmetyków i ucze-

sanie dostosowane do kształtu

twarzy, cery i rodzaju kosmety-

ków.

Do „Przystani Pod Klonami”

przenoszą się również organi-

zacje pozarządowe: Związek

Kombatantów RP, Stowarzysze-

nie Kobiet Ziemi Piaseczyńskiej,

Związek Niewidomych – Od-

dział w Piasecznie. Centrum Ak-

tywności Seniora w miarę swo-

ich możliwości będzie gościć

również inne organizacje poza-

rządowe działające na rzecz se-

niorów.

Wszystkie informacje na

temat oferty zajęć można uzy-

skać pod numerem telefonu

506 343 812. O kolejnych wyda-

rzeniach Centrum Aktywności

Seniora „Przystań Pod Klonami”

informuje również na swoim

fanpage’u na Facebooku.

*

Otwarte pod koniec października Centrum Aktywności Seniora „Przystań Pod Klonami” rozbudowuje swoją ofertę dla całego środowiska

senioralnego.

Impreza taneczna w Centrum Aktywności Seniora                      Foto archiwum M-GOPS Piaseczno

Mural obok CEM od strony ul. Dworcowej              Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA

Obok Centrum Aktywności Seniora przy ul. Szkolnej oraz w sąsiedztwie CEM od strony ul. Dworcowej pojawiły się dwa nowe

murale. Oba projekty wygrały w konkursie ogłoszonym przez piaseczyńską Bibliotekę Publiczną.

Mural obok Domu Seniora przy ul. Szkolnej          Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA

Przekazanie kluczy do obiektu                                   Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA

Pieczenie pierników i przygotowanie dekoracji świątecznych      Foto archiwum M-GOPS Piaseczno



Gazeta Piaseczyńska
aktualności 7 grudnia 2022, nr 8 (236)6

Gazeta Piaseczyńska
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Za treść listów 

i ogłoszeń redakcja 

nie odpowiada. 

Redakcja zastrzega 

sobie prawo do 

skracania 

niezamówionych 

materiałów.

www.piaseczno.eu
Nakład 20 000 egz.

Redaktor naczelny:

Łukasz Wyleziński

Adres redakcji:

05-500 Piaseczno

ul. Kościuszki 5

tel. 22 70 17 650

e-mail redakcji: 

gazeta@piaseczno.eu

Zespół redakcyjny: 

Biuro Promocji i Kultury

(Joanna Ferlian-Tchórzew-

ska, Małgorzata Idaczek-

-Michalska, Anna Grzejsz-

czyk, Agata Pośniak, Areta

Kot, Marcin Borkowski)

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

Druk:

Agora SA 

Skład:

Marcin Borkowski

Kolejne pojemniki na elektroodpady

Miejskie Punkty Elektroodpa-

dów (MPE) cieszą się sporą po-

pularnością wśród mieszkań-

ców. Ułatwiają bowiem pozbycie

się odpadów specjalnych, któ-

rych nie można wyrzucać do

śmieci – można je jedynie oddać

do Punktu Selektywnej Zbiórki

Odpadów (PSZOK) lub wyrzucić

do specjalnych pojemników

umieszczonych m.in. w skle-

pach czy właśnie w przestrzeni

miejskiej.

Kolejne trzy specjalne po-

jemniki stanęły w Głoskowie

(przy siłowni plenerowej przy ul.

Millenium), Jazgarzewie (na te-

renie rekreacyjnym przy ul. Le-

śnej) oraz Złotokłosie (na placu

targowym przy ul. 3 Maja).

Pojemniki przeznaczone są

do takich odpadów, jak zużyte

baterie, tonery, żarówki, tele-

fony komórkowe, ładowarki,

dyskietki, płyty CD/DVD czy ka-

sety VHS.

Miejskie Punkty Elektrood-

padów wyposażone są w sie-

dem tub. Każda z tub posiada

swój otwór wrzutowy ozna-

czony symbolem, który infor-

muje, na jakie elektroodpady

jest przeznaczona. MPE zbudo-

wane są w taki sposób, aby

wrzucane odpady nie zagrażały

środowisku: konstrukcja zapo-

biega przedostawaniu się wody

do wnętrza, a otwory wrzu-

towe są specjalnie przystoso-

wane do umieszczania w nich

odpowiednich rodzajów odpa-

dów – kształt otworu uniemoż-

liwia wrzucenie do tuby odpa-

dów innych niż te, na które

został przeznaczony. Tuba prze-

znaczona do wrzucania zuży-

tych żarówek wypełniona jest

specjalnym materiałem zapo-

biegającym ich potłuczeniu.

Pozostałe pojemniki są zlo-

kalizowane:

• przy stacji PKP w Piasecznie,

• na bazarku przy ul. Szkolnej –

naprzeciwko Szkoły Podstawo-

wej nr 5 w Piasecznie,

• przy budynku Urzędu Miasta

i Gminy Piaseczno przy ulicy

Kościuszki 5,

• przy parku w Józefosławiu

przy ul. Ogrodowej,

• na terenie bazarku w Zalesiu

Górnym (róg ulic Pionierów 

i Koralowych Dębów),

• przy Szkole Podstawowej nr 3

w Piasecznie (róg ulic Głównej 

i Północnej),

• przy zatoczce autobusowej

przy Szkole Podstawowej nr 1 –

al. Kalin.

Zachęcamy do korzystania

z Miejskich Punktów Elektrood-

padów i przypominamy, że na-

leży do nich wyrzucać jedynie

te odpady, do których zostały

przeznaczone pojemniki.

W dniach 23–26 listopada odbył

się cykl spotkań dotyczących

projektu pt. „Program zagospo-

darowania wód opadowych 

i roztopowych na terenie gminy

Piaseczno”. Projekt ten jest re-

alizowany przez wykonawcę –

spółkę RetencjaPL od blisko roku

a Gmina Piaseczno pracuje nad

nim już od dwóch lat w ramach

zapewnienia bezpieczeństwa

przeciwpowodziowego. 

Potrzeba realizacji programu

przeciwpowodziowego wzięła się

z faktu, iż lata 2020 i 2021 były

szczególnie obfite w opady oraz

zjawiska ekstremalne, skutkujące

licznymi podtopieniami i rozle-

wiskami. 

Na wniosek burmistrza Rada

Miejska zabezpieczyła w Wielo-

letniej Prognozie Finansowej

środki finansowe na rzecz po-

prawy bezpieczeństwa przeciw-

powodziowego. Jednym z pierw-

szych zadań jest opracowanie

studium dotyczącego możliwo-

ści zagospodarowania wód opa-

dowych i roztopowych w stanie

obecnym oraz w perspektywie

15 lat, kiedy to będą realizowane

miejscowe plany zagospodaro-

wania przestrzennego.

Został rozpisany przetarg 

i wyłoniono wykonawcę, który

miał przygotować komplek-

sowy program. Jest to pierwszy

krok na drodze do komplekso-

wej poprawy warunków gospo-

darowania wodą opadową na

terenie gminy Piaseczno. Okre-

ślono ramy działania, podsta-

wowe założenia, szczególnie do-

tyczące retencji i głównego

schematu odwodnienia, organi-

zacji współpracy z interesariu-

szami, w tym Państwowym Go-

spodarstwem Wodnym Wody

Polskie (PGW WP) oraz gminami

ościennymi.

Zorganizowane pod koniec

listopada spotkania miały na celu

przybliżenie mieszkańcom pro-

blemu, przedstawienie przyczyn

takiego stanu rzeczy oraz możli-

wych do podjęcia działań w celu

minimalizacji problemów z wo-

dami opadowymi i roztopowymi

lub ich całkowitego wyelimino-

wania. W sali konferencyjnej

UMiG w Piasecznie spotykaliśmy

się z mieszkańcami poszczegól-

nych miejscowości w podziale na

jednostki odwodnieniowe zapro-

ponowane przez wykonawcę.

Był to maraton spotkań, na któ-

rym obecni byli przedstawiciele

spółki RetencjaPL, władz gminy,

Rady Miejskiej, sołectw oraz Wy-

działu Urbanistyki i Architektury

jako prowadzący spotkania. Pod-

czas spotkań najpierw prezen-

towano uwarunkowania, pro-

blemy, stan istniejący i możliwe

rozwiązania, a następnie był czas

na pytania oraz dyskusję. 

Działania były przedstawiane

na 4 podstawowych poziomach,

zgodnie z piramidą potrzeb:

• retencja duża na ciekach (re-

alizowana przez PGW WP); 

• retencja na rowach (realizo-

wana przez gminę, powiat, in-

westorów lub właścicieli);

• retencja rozproszona „gminna”

(realizowana przez gminę, po-

wiat, inwestorów lub właścicieli);

• retencja rozproszona indywi-

dualna (realizowana przez inwe-

storów indywidualnych, miesz-

kańców).

W spotkaniach wzięło udział

łącznie ponad 150 osób. W przy-

gotowanym programie eksperci

podkreślili konieczność opóźnia-

nia odpływu z terenów uszczel-

nionych, poprzez retencjonowa-

nie co najmniej 30 mm warstwy

deszczu odpływającego z takich

terenów. Wielu z nich podnosiło

kwestię nielegalnych niwelacji

terenu i zmian stosunków wod-

nych na gruncie, nielegalnego li-

kwidowania lub braku utrzyma-

nia rowów i systemu melioracji

szczegółowych, dawnych melio-

racji rolniczych, które przeważ-

nie są własnością prywatną.

Dyskutowano o możliwości po-

dejmowania działań interwen-

cyjnych w tym zakresie, przede

wszystkim poprzez zgłaszanie

nielegalnych działań do PINB.

Przeprowadzone spotkania

były bardzo owocne, nie tylko

dały możliwość upublicznienia

danych z niezwykle ważnego

projektu, ale też wciągnęły miesz-

kańców i zarządzających gminą

do dyskusji z ekspertami dotyczą-

cej możliwości oraz problemów

zagospodarowania wód opado-

wych i roztopowych. Mieszkańcy

na bieżąco mogli weryfikować

dane dotyczące stanu istnieją-

cego oraz analizować możliwości

rozwiązania ewentualnych pro-

blemów w skali zarówno swojej

miejscowości, jak i całej gminy. 

Całość opracowania będzie

udostępniona publicznie po 

zakończeniu zadania, czyli po 

15 grudnia na stronie www.pia-

seczno.eu. Wówczas będzie

jeszcze czas na składanie uwag

do całości materiału. Komenta-

rze dotyczące spotkań oraz

uwagi do przedstawionych kon-

cepcji prosimy kierować na ad-

res: konsultacje@piaseczno.eu

w temacie wiadomości wpisu-

jąc słowo: „Retencja”.

Od roku eksperci pracują nad przygotowaniem „Programu zagospodarowania wód

opadowych i roztopowych na terenie gminy Piaseczno”. Pod koniec listopada odbyły

się konsultacje z mieszkańcami dotyczące problemów z wodą na ich terenie.

Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
Na placu Piłsudskiego pojawił się parklet. To efekt re-
alizacji zwycięskiego projektu w konkursie „Urban_In.
Miasto dla każdego”, który ma promować młodych ar-
chitektów.

Drewniana ławka połączona z wielką donicą, w której
niebawem pojawią się specjalnie dobrane rośliny, ma za-
chęcać nie tylko do biernego odpoczynku czy spotkań ze
znajomymi, ale też do dbania o roślinność.

Taka idea przyświecała twórcom projektu „Zielony Ar-
chipelag”, stworzonego specjalnie dla Piaseczna w ramach
konkursu „Urban_In. Miasto dla każdego”. Piaseczno było
w nim jednym z trzech miast-wyzwań, przed którymi sta-
nęli młodzi architekci.

Piaseczno – miasto zielonej transformacji
Konkurs zrealizowany z okazji jedenastej sesji Świato-

wego Forum Miejskiego w Katowicach (WUF11) stanowił
zachętę do upowszechnienia Celów Zrównoważonego
Rozwoju i Nowej Agendy Miejskiej ONZ realizowanej przez
UN-Habitat. Ponadto miał na celu zwiększenie zaangażo-
wania młodych ludzi w kształtowanie polityk miejskich.
Jego organizatorami były Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej oraz Uniwersytet SWPS.

Autorzy zwycięskiego projektu dla Piaseczna, Alek-
sandra Jówko i Szymon Gromadzki, zaproponowali miastu
„Zielony Archipelag”, czyli utworzenie niewielkich wysp
zieleni w przestrzeni miejskiej.

– Projekt dąży do zwiększenia świadomości społecznej
pod kątem pogłębiającego się problemu zmniejszania po-
wierzchni terenów zielonych w miastach. „Zielony Archi-
pelag” ma na celu nie tylko zapewnienie dostępu do zieleni,
ale również edukację mieszkańców w zakresie proekolo-
gicznych rozwiązań – informują autorzy.

Zgodnie z założeniem twórców, zasadzona w donicach
zieleń ma pełnić rolę niewielkich ogrodów społecznych.
Docelowo konstrukcja zostanie rozbudowana m.in. o sta-
cję ładowania telefonów z wykorzystaniem panelu sło-
necznego.

Pierwsza wyspa, w ramach realizacji zadania konkur-
sowego, pojawiła się na placu Piłsudskiego w sąsiedztwie
kościoła św. Anny. Na realizację tego zadania, zgodnie 
z regulaminem konkursu, gmina Piaseczno otrzymała 
25 tys. zł z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej za
pośrednictwem Uniwersytetu SWPS. Ze środków własnych
gminy wykonane zostaną nasadzenia.

– Niestety ze względu na drastyczny wzrost kosztów,
zwłaszcza drewna, zakładany pierwotnie projekt został
ograniczony – przyznaje Patrycja Zych z Wydziału Inwe-
stycji. – Jeśli będziemy mieli środki, będzie dalej rozbudo-
wywany.

Strefa roślin ma być podzielona na trzy części: ziół 
i warzyw, roślin miododajnych oraz roślin owocowych.
Gatunki roślin zostały starannie wyselekcjonowane, tak
aby były łatwe w utrzymaniu oraz oferowały jak najwięcej
korzyści. W tej chwili w donicy zostały posadzone rośliny
bożonarodzeniowe, a wiosną pojawią się zioła.

– Warzywa i owoce pozyskiwane z niewielkich upraw
propagują ideę zdrowego żywienia, a rośliny miododajne
i zioła zapewniają byt owadom zapylającym, co ma zba-
wienny wpływ na ekosystem i rozwój zieleni. Wypełnienie
donicy stanowią warstwy dobrane w taki sposób, aby nie
dopuścić do przerostu systemów korzeniowych roślin, 
a także aby umożliwić odpowiedni drenaż zapobiegający
gniciu i odpowiednią retencję wody – wyjaśniają pomy-
słodawcy.

Rośliny podlewane będą odzyskaną wodą deszczową,
która zbierać się będzie w niewielkim zbiorniku wbudo-
wanym w donicę. Moduł posiada również strefę wypo-
czynkową, mającą na celu stworzenie wygodnego miejsca
spotkań oraz zabaw dla odwiedzających to miejsce osób.

Konsultacje z mieszkańcami dotyczące retencji

„Zielony Archipelag” –
zwycięski projekt architektów

Trzy kolejne pojemniki do zbierania małych odpadów stanęły na terenie gminy Piaseczno.

Miejskie Punkty Elektroodpadów pojawiły się w Głoskowie, Jazgarzewie i Złotokłosie.

Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
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Kongres bibliotek w Piasecznie

W środę 23 listopada br. odbył

się XIII Ogólnopolski Kongres

Bibliotek w łączonej formule

offline i online.

W bezpłatnym wydarzeniu

można było wziąć udział za-

równo online na platformie Ho-

pin, jak i stacjonarnie w naszej

bibliotece w Piasecznie lub w bi-

bliotece w Gdyni. Organizato-

rami kongresu są Polsko-Ame-

rykańska Fundacja Wolności 

i Fundacja Rozwoju Społeczeń-

stwa Informacyjnego, a partne-

rami wydarzenia są wspomniane

biblioteki i Stowarzyszenie Labib.

Hasło tegorocznego kon-

gresu brzmiało „Spotkajmy się!”.

Wspólnie z zaproszonymi gość-

mi mogliśmy zastanowić się,

czy biblioteka może być bez-

pieczną przestrzenią dla wspól-

nych działań i jaką rolę mogą 

w tym procesie odegrać biblio-

tekarki i bibliotekarze.

W ramach części stacjonar-

nej w Bibliotece Publicznej gości-

liśmy 140 osób, w tym bibliote-

karzy z powiatu piaseczyńskiego

oraz z innych rejonów Polski.

Wydarzenie rozpoczęło się

od przywitania gości przez Jo-

annę Lempart z Polsko-Amery-

kańskiej Fundacji Wolności oraz

Jacka Królikowskiego z Fundacji

Rozwoju Społeczeństwa Infor-

macyjnego. Następnie głos za-

brali Burmistrz Miasta i Gminy

Piaseczno Daniel Putkiewicz

oraz zastępca dyrektora Biblio-

teki Publicznej w Piasecznie Syl-

wia Chojnacka-Tuzimek. Pro-

wadząca pytała gości o rozwią-

zania ekologiczne zarówno 

w gminie, jak i w bibliotece.

Kolejnym punktem pro-

gramu była rozmowa „o klima-

cie w bibliotece”, którą popro-

wadziła Aga Kozak. Jej gośćmi

byli dr Aleksandra Kardaś z Fun-

dacji Edukacji Klimatycznej,

Marta Wróblewska z Młodzie-

żowego Strajku Klimatycznego

oraz Damian Kruczkowski – 

dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-

blicznej w Koninie. W progra-

mie było także spotkanie z go-

ściem specjalnym – Pawłem

Szypulskim, dyrektorem pro-

gramowym Greenpeace Polska.

Uczestnicy kongresu wzięli

udział w networkingu przy ka-

wie, poznając się nawzajem 

i wymieniając doświadczenia.

Potem przyszedł czas na warsz-

taty w mniejszych grupach. 

W Piasecznie uczestnicy mogli

wziąć udział w jednym z czte-

rech kameralnych warsztatów:

• „Jak wprowadzać zrównowa-

żone zmiany, korzystając z za-

sobów lokalnej społeczności?” –

Justyna Turek i Henryk Stawicki

z Change Pilots;

•„Sztuka i ogród – jak rozpocząć

kreatywne działania ogrodowe

w bibliotece?” – Aleksandra 

Andrzejewska (SAM Rozkwit)

oraz Megi Malinowska (pro-

jektantka);

• „Literatura w akcji! – prak-

tyczne pomysły na kreatywne

warsztaty z książką” – Kata-

rzyna Domańska i Iga Fijałkow-

ska z Wydawnictwa Dwie Sio-

stry;

• „(Z) kim jesteśmy? Podstawy

tworzenia i doboru narzędzi ba-

dawczych dla bibliotek” – Mag-

dalena Ochał z Kolektywu Ba-

dawczego.

W Piasecznie odbyło się

także ogłoszenie laureatek Kon-

kursu im. Olgi Rok. Zostały nimi

bibliotekarki: Renata Jaworek 

z Wypożyczalni dla Dorosłych 

i Młodzieży nr 14 „Fantasmago-

ria” oraz Agata Perzyńska z Bi-

blioteki Sopockiej. Spotkanie

było też szansą do rozmowy na

żywo z gośćmi kongresu. Sesjom

otwarcia i zamknięcia kongresu

towarzyszyła możliwość zada-

wania pytań.

Fundacja Rozwoju Społe-

czeństwa Informacyjnego po-

dała na swojej stronie statystyki

dotyczące całego kongresu: 629

uczestniczek i uczestników, 140

rozdanych nagród, 9,3/10 śred-

nia ocena wydarzenia, 70 000+

zasięgu w social mediach.

Kongres to wydarzenie ważne

dla bibliotek, organizowane już od

trzynastu lat. Tym bardziej cie-

szymy się, że piaseczyńska bi-

blioteka mogła je współorgani-

zować.

Przy przejściach dla pieszych pojawiły się napisy, które
mają przypominać o konieczności skupienia uwagi na
sytuacji na drodze, a nie ekranie smartfona. 

Z inicjatywą wymalowania specjalnych napisów przy
przejściach dla pieszych wyszła radna Rady Miejskiej w Pia-
secznie Ewelina Wójcik. Napisy „Przejdź offline” mają służyć
poprawie bezpieczeństwa pieszych. Wiele osób bowiem po-
rusza się w przestrzeni miejskiej, patrząc w ekran telefonu
komórkowego. Dotyczy to również momentu przechodzenia
przez jezdnię. Tymczasem nawet jeśli mamy zielone światło,
podczas przechodzenia przez ulicę powinniśmy zachować
czujność i zwracać uwagę na sytuację na drodze.

Napisy „Przejdź offline” pojawiły się przy 33 przejściach
dla pieszych. Spotkamy je na drogach gminnych w sąsiedztwie
szkół, przy dworcu PKP czy na większych skrzyżowaniach.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z przepisami
przechodzenie przez pasy z uwagą skierowaną na ekran
smartfonu zagrożone jest karą w wysokości 300 zł.

„Przejdź offline”

W sobotę 19 listopada br. w Bibliotece Publicznej w Pia-
secznie odbyła się piąta już edycja Piaseczyńskiego Dyk-
tanda. W tym roku uczestnicy zmierzyli się z tekstami
czytanymi przez Artura Barcisia.

W tegorocznym dyktandzie wzięło udział łącznie 77
uczestników. Podobnie jak w latach ubiegłych, zostali oni
podzieleni na trzy kategorie wiekowe: dzieci z klas 0–4 –
poziom „Żabki”, uczniowie klas 4–8 – poziom „Żółwia” oraz
młodzież i dorośli – poziom „Gżegżółki”. Teksty dyktand,
napisanych przez nauczycielki, odczytał gość specjalny –
Artur Barciś, znany aktor filmowy, dubbingowy i teatralny.
Przewodniczącą komisji sprawdzającej dyktanda była Edyta
Marciniak-Cukiernik. Członkiniami komisji były nauczy-
cielki: Emilia Świątkowska, Wioletta Grochowicz, Dorota
Wawer, Jolanta Sierkowska, Alicja Kuźnik-Król, Monika
Oksiutycz i Małgorzata Drabek-Rogawska.

Nagrody zostały ufundowane przez Bibliotekę Pu-
bliczną w Piasecznie, Starostwo Powiatowe w Piasecznie
oraz gminę Piaseczno. W organizację dyktanda i pozyska-
nie sponsorów (Hotel DeSilva, Dr Irena Eris) włączyła się
radna gminy – Ewelina Wójcik.

Najmłodsi miłośnicy języka polskiego zmierzyli się 
z tekstem o „Humorzastej Katarzynie” autorstwa Emilii
Świątkowskiej. Spośród 18 uczestników poziomu „Żabka”
najlepiej poradziła sobie Maria Skalska, która zdobyła I na-
grodę oraz tytuł Piaseczyńskiego Mistrza Ortografii Pol-
skiej. II nagrodę i tytuł Piaseczyńskiego Wicemistrza Orto-
grafii Polskiej otrzymał Adam Pękalski, a III nagrodę oraz
tytuł Drugiego Piaseczyńskiego Wicemistrza Ortografii Pol-
skiej otrzymał Krzysztof Gołaszewski. Wyróżnienia przy-
znano Małgorzacie Banackiej, Adriannie Stryjskiej i Ada-
mowi Głowackiemu.

Z „Żółwikiem Henrykiem” Hanny Lewandowskiej zmie-
rzyło się 21 uczniów. I nagrodę oraz tytuł Piaseczyńskiego
Mistrza Ortografii Polskiej otrzymała Nikola Laskus. II na-
grodę i tytuł Piaseczyńskiego Wicemistrza Ortografii Pol-
skiej otrzymał Wojciech Dębowczyk, a III nagrodę oraz
tytuł Drugiego Piaseczyńskiego Wicemistrza Ortografii Pol-
skiej zdobyła Martyna Nowakowska. Wyróżnienia otrzymali
Hanna Wieczorkiewicz, Bartosz Paśko i Zofia Ogrodnik.

Najtrudniejsze wyzwanie czekało na młodzież i doro-
słych. Na poziomie „Gżegżółki” z „Balladą o ponurym
smoku i pięknej wiedźmie” autorstwa Edyty Marciniak-
-Cukiernik zmierzyło się 38 osób. Najlepiej poradziła sobie
Barbara Perkowska, która zdobyła I nagrodę oraz tytuł
Piaseczyńskiego Mistrza Ortografii Polskiej. II nagrodę i ty-
tuł Piaseczyńskiego Wicemistrza Ortografii Polskiej otrzy-
mała Katarzyna Krawczyk, a III nagrodę oraz tytuł Dru-
giego Piaseczyńskiego Wicemistrza Ortografii Polskiej
zdobyła Ewelina Bajek-Szyk. Wyróżnienia przyznano Mar-
cie Romantowskiej, Annie Nagłowskiej i Agnieszce Cisak.

Piaseczyńskie Dyktando
po raz piąty

Foto archiwum Biblioteki Publicznej

Wydawnictwa Biblioteki Publicznej

W grudniu br. Biblioteka Pu-

bliczna w Piasecznie planuje

wydać dwie książki. Pierwsza 

z nich to „Mieszkańcy wspomi-

nają”. Jest to kolejna już część se-

rii wydawanej przez bibliotekę,

tym razem będąca zapisem

wspomnień mieszkańców Zale-

sia Dolnego. Opowieści mają

charakter spisanych przez Mał-

gorzatę Kawkę-Piotrowską wy-

wiadów z mieszkańcami Zalesia.

Ich historie opowiadane są 

w sposób subiektywny, wszyst-

kie jednak zdarzyły się naprawdę. 

Publikacja będzie zilustrowana

zdjęciami z prywatnych archi-

wów bohaterów.

Drugim wydawnictwem bi-

blioteki, które ukaże się w grud-

niu, będzie książka opowiada-

jąca o powstaniu Biblioteki

Publicznej w Piasecznie. Urszula

Bąkowska, autorka „Historii pia-

seczyńskich bibliotek”, zawarła

w niej fakty związane z powsta-

niem biblioteki oraz historią

miejsc, w których ma lub miała

ona swoje siedziby. Publikacja ta

zostanie wydana z okazji jubile-

uszu 75-lecia istnienia instytucji

na terenie Piaseczna.

„Festiwal Pomysłów” – debata młodzieży

Młodzież wybrała ważne dla

siebie projekty i zarekomen-

dowała gminie ich realizację.

W ostatnich tygodniach 

w gminie Piaseczno został zre-

alizowany cykl szkoleń w ra-

mach dofinansowanego z bu-

dżetu Mazowsza projektu „Pia-

seczno dla młodzieży w ramach

zadania Działania Młodzieżowej

Rady Gminy”. W ramach pro-

jektu zaplanowano m.in. lekcje

wychowawcze w szkołach, ba-

danie potrzeb i zainteresowań

młodzieży szkolnej, szkolenie

Młodzieżowej Rady, konsultacje

młodzieżowych pomysłów na

inicjatywy z przedstawicielami

samorządu. Ostatnim etapem

projektu było złożenie przez Mło-

dzieżową Radę Gminy Piaseczno

gotowych pomysłów na to, czym

zdaniem piaseczyńskiej mło-

dzieży powinna zająć się Rada

Miejska w Piasecznie, aby wyjść

naprzeciw oczekiwaniom i po-

trzebom młodych mieszkańców.

Debata „Festiwal Pomysłów”,

podczas której spotkali się przed-

stawiciele wszystkich piaseczyń-

skich szkół podstawowych i śred-

nich, odbyła się 7 listopada 2022

roku. Jednym z punktów spotka-

nia były warsztaty, które miały

na celu zebranie pomysłów mło-

dzieży na projekty, które ich zda-

niem powinny zostać zrealizo-

wane przez władze gminy.

Warsztaty, w których uczestni-

czyli zarówno Młodzieżowa

Rada Gminy, jak i uczniowie

szkół z terenu gminy Piaseczno,

poprowadziła Fundacja Civitas

Polonus przy wsparciu opieku-

nów MRG z ramienia urzędu.

Uczestnicy debaty, których

podzielono na podgrupy, poru-

szali się w pięciu obszarach –

transport publiczny, zdrowie

psychiczne, tereny zielone, infra-

struktura sportowa i rozwój oso-

bisty. Obszary te zostały wcze-

śniej wybrane przez młodzież 

w internetowej ankiecie, w której

zagłosowało 1471 uczniów. Uczest-

nicy debaty przygotowali listę po-

mysłów, którym przyznawali

punkty i głosowali na inicjatywę,

która ich zdaniem jest potrzebna.

Na koniec pomysły z naj-

większą liczbą otrzymanych

punktów zaprezentowano na

tablicy. Młodzież wybrała 11 pro-

jektów, które następnie zostały

skonsultowane z urzędnikami,

by ustalić możliwość ich reali-

zacji. Ostatecznie wybranych

zostało 5 projektów i tym razem

młodzież  w internetowej ankie-

cie wskazała kolejność realizacji

zadań. Kolejność od najważniej-

szego do najmniej ważnego pre-

zentuje się następująco: zada-

szone i zielone przystanki au-

tobusowe, zajęcia o zdrowiu psy-

chicznym i seksualnym, boisko do

siatkówki, zadaszone ławki na

Górkach Szymona, targi książek.

Okładka czwartej części książki „Mieszkańcy wspominają” 

Foto Aleksandra Szewczyk



Piaseczyńska KULTURA

Zapraszamy na spotkanie autor-

skie z Bogusławem Wołoszań-

skim, które odbędzie się w so-

botę 10 grudnia o godz. 16.00 

w sali widowiskowej Biblioteki

Publicznej w Piasecznie przy ul.

Jana Pawła II 55. Koszt biletu

wstępu to 30 zł. Bilety można

nabyć w sekretariacie Biblioteki

Publicznej w Piasecznie w go-

dzinach jej funkcjonowania

oraz poprzez stronę www por-

talu Evenea. Podczas spotkania

będzie można kupić książki

pana Wołoszańskiego – i w ten

sposób uzupełnić własną biblio-

teczkę o brakujące tytuły, oczy-

wiście z autografem Autora.

Bogusław Wołoszański jest

z wykształcenia dziennikarzem

oraz prawnikiem, ale bardziej

znany jest jako popularyzator

historii, autor wielu książek 

o tematyce historycznej i pomy-

słodawca oraz prowadzący pro-

gramu „Sensacje XX wieku”. Jest

też twórcą scenariusza do po-

pularnego serialu telewizyjnego

„Tajemnica twierdzy szyfrów”

emitowanego w 2007 roku na

antenie TVP 1. Od 2011 do 2014

roku prowadził na antenie Pol-

sat Play program pt. „Skarby III

Rzeszy”. Od wiosny 2014 roku

jest gospodarzem nowego cyklu

dokumentalnego „Tajna historia

XX wieku”. Jest również inicja-

torem cyklu „Przewodnik histo-

ryczny Bogusława Wołoszań-

skiego”. Pisarz został odzna-

czony w 1998 roku Krzyżem Ka-

walerskim Orderu Odrodzenia

Polski, a w 2000 roku Nagrodą

im. Bolesława Prusa. Jest auto-

rem wielu publikacji związa-

nych z II wojną światową oraz

tym, co działo się bezpośrednio

po wojnie. Spod jego pióra wy-

szły m.in. następujące pozycje:

„Sensacje XX wieku”, „Tajna

wojna Hitlera”, „Sieć – ostatni

bastion SS”, „Twierdza szyfrów”,

„Wiek krwi” czy „Zabić Ame-

rykę”. Razem ze swoją żoną

Hanną założył Wydawnictwo

Wołoszański.

Bogusław Wołoszański w Piasecznie

W Centrum Kultury w Pia-

secznie z początkiem grudnia

wystartowała seria świątecz-

nych warsztatów dla uczest-

ników w każdym wieku!

Zajęcia odbywają się w Eko

Dworcu, Strefie Plastyki, Klubie

Kultury w Złotokłosie i Klubie

Kultury w Woli Gołkowskiej. 

W bogatej ofercie zajęć można

znaleźć warsztaty stolarskie,

naukę wyrobu naturalnych

świec i kosmetyków, tworzenie

wieńców adwentowych, świą-

tecznych bombek, stroików, de-

korowanie pierników, a także

zajęcia malarskie o zimowej te-

matyce. W zależności od zajęć,

mogą w nich uczestniczyć

dzieci od 5 roku życia, młodzież

oraz dorośli. Każdy, kto chce

jeszcze pełniej poczuć bożona-

rodzeniowy nastrój i stworzyć

ozdoby i świąteczne akcesoria

samodzielnie, z pewnością

znajdzie coś dla siebie! Dodat-

kowym atutem zajęć są, jak 

zawsze, doświadczeni i pełni

pasji instruktorzy. Świąteczne

warsztaty w Centrum Kultury

cieszą się dużą popularnością,

więc zachęcamy mieszkańców

do rezerwacji miejsc! 

Wszystkie szczegóły do-

stępne na stronie internetowej

www.kulturalni.pl.

Świąteczne warsztaty

ToTuPoint w bibliotece

Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
Od listopada br. Biblioteka Publiczna w Piasecznie może
pochwalić się nowoczesnym systemem informacyjnym
przeznaczonym dla osób niedowidzących i niewidomych.

ToTuPoint w piaseczyńskiej bibliotece to znacznik elek-
troniczny zainstalowany na drzwiach wejściowych Biblioteki
Głównej przy ul. Jana Pawła II 55, który jest kompatybilny 
z aplikacją o tej samej nazwie, którą można zainstalować
na smartfonie lub innych urządzeniach mobilnych dostęp-
nych w szerokiej ofercie dla osób niewidomych.

Podstawową rolą znacznika jest głosowe informowanie
użytkownika o zapisanej w nim informacji. W przypadku
biblioteki jest to głosowa informacja dla osoby niewidomej,
że znajduje się w pobliżu wejścia do Biblioteki Publicznej 
w Piasecznie. Dodatkowe informacje, jakie są zapisane 
w aplikacji, to wzmianka o godzinach otwarcia, dostępności
biblioteki, jej pomieszczeniach oraz opis dojścia do różnych
działów. Poprzez smartfon czy inne urządzenie osoby nie-
dowidzące mogą usłyszeć mowę syntezatora tekstu napi-
sanego w aplikacji, dzięki czemu w łatwy sposób mogą po-
ruszać się po bibliotece i jej pomieszczeniach. ToTuPoint
sprawia, iż przestrzeń publiczna biblioteki staje się bardziej
bezpieczna dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Wieczornica Kolędowa

Centrum Kultury w Piasecz-

nie serdecznie zaprasza na

wyjątkowe wydarzenie – Wie-

czornicę Kolędową, która od-

będzie się we wtorek 27 grud-

nia o godzinie 18.00.

Usłyszymy przede wszyst-

kim kolędy polskie wzbogacone

poezją związaną z Bożym Na-

rodzeniem, ale także kolędy

świata. Wystąpią dla nas znako-

mici wykonawcy: Ewelina Hań-

ska, Ryszard Morka, Andrzej

Chrobak i Witold Wołoszyński,

związani z takimi instytucjami

jak Opera Krakowska, Teatr

Wielki – Opera Narodowa, Fil-

harmonia Narodowa czy Teatr

Roma. Wieczornica jest dosko-

nałą okazją do zanurzenia się 

w świątecznym nastroju oraz in-

tegracji przy wspólnym słucha-

niu i śpiewaniu pięknych kolęd.

Wieczornica Kolędowa

koncert kolend

27 grudnia (wtorek), godz. 18.00

Dom Kultury w Piasecznie 

ul. Kościuszki 49

wstęp wolny

obowiązują wejściówki

ZAPRASZAMY!

Foto woloszanski.pl

Paczka dla zwierzaków
ze schroniska

Podobnie jak w latach ubiegłych Centrum Kultury w Pia-
secznie organizuje świąteczną zbiórkę dla zwierząt ze
schroniska.

Przedświąteczna akcja pomocy dla zwierząt jest orga-
nizowana przez pracowników Centrum Kultury w Piasecznie
już od kliku lat. Zebrane dary trafiły w latach ubiegłych do
schroniska „Na Paluchu”, Kociego Azylu w Konstancinie-
-Jeziornie i Animal Rescue Poland.

Tegoroczna zbiórka potrwa od 1 do 20 grudnia 2022 r.
Dary można przynosić do Przystanku Muzyki przy pl. Pił-
sudskiego 9 w Piasecznie od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 9.00 – 16.00. 

Zbierane są:
• bezzbożowa karma sucha i mokra dla psów i kotów,
• koce, kołdry, sianko, legowiska do ogrzania,
• karma specjalistyczna weterynaryjna dla psów i kotów,
• zabawki dla psów i kotów.

Pomóżmy zwierzakom przetrwać zimę!

Foto archiwum Centrum Kultury w Piasecznie

1 grudnia w kawiarni Fryderyk

odbył się wernisaż wystawy Le-

okadii Nastały, znanej piaseczyń-

skiej malarki. Wystawę można

oglądać do 15 stycznia 2023 r.

Leokadia Nastały to malarka od

wielu lat związana ze środowi-

skiem piaseczyńskim. Jest artystką

dojrzałą, tworzy głównie obrazy

olejne, akwarele i gwasze. Założy-

cielka Grupy Piaseczno przy Cen-

trum Kultury. Roztacza opiekę me-

rytoryczną nad członkami grupy,

organizuje plenery i wystawy ar-

tystyczne. Od 2003 roku członkini

Stowarzyszenia Twórców Sztuk

Plastycznych „Triada” przy Domu

Kultury w Konstancinie-Jeziornie.

W 1999 roku otrzymała medal 

Honorowy Obywatel Gminy Pia-

seczno, a w 2007 – nagrodę powiatu

piaseczyńskiego za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycz-

nej, upowszechniania i ochrony

kultury. Jest stypendystką Burmi-

strza Miasta i Gminy Piaseczno. Ob-

razy prezentowała na 43 wysta-

wach indywidualnych w kraju oraz

za granicą. Jej prace pojawiały się

także na ponad 100 wystawach

zbiorowych w kraju. Leokadia Na-

stały w kwietniu tego roku otrzy-

mała Medal Pamiątkowy „Pro Ma-

sovia”. Zapraszamy do zapoznania

się z twórczością jednej z najważ-

niejszych artystek naszego regionu.

Wernisaż i wystawa obrazów Leokadii Nastały

Ryszard Morka                                                       Foto Michał Kubalski
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