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Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 15 marca

2023 roku o godzinie 9.30.

Sesja dostępna online, 

porządek obrad na stronie

www.piaseczno.eu.

www.piaseczno.eu

Strategia Rozwoju Gminy

Rozpoczynają się prace nad Strategią
Rozwoju Gminy Piaseczno, która określi
kierunki działań samorządu do roku
2040.                                                          str. 3

Gmina Piaseczno ma szansę otrzymać 
1 000 000 zł dotacji na remont zabytko-
wego domu rodziny Zawadzkich w Za-
lesiu Dolnym.                                        str. 2

1,5% podatku przekaż sąsiadom

Pomóż mieszkańcom naszej gminy, którzy
potrzebują wsparcia, poprzez przekaza-
nie na ich rzecz 1,5% podatku dochodo-
wego. Informacje o osobach z gminy Pia-
seczno, które potrzebują wsparcia, można
znaleźć na specjalnej podstronie Nasi Są-
siedzi: www.piaseczno.eu/nasisasiedzi/.

Remont Domu „Zośki”

E-przedszkole od marca

W marcu br. w przedszkolach prowadzo-
nych przez gminę Piaseczno rozpocznie
się wdrażanie nowego, elektronicznego
systemu ewidencji czasu pobytu przed-
szkolaków w placówce. str. 6

Ferie na lodowisku

Lodowisko na stadionie miejskim w Pia-
secznie zaprasza w godz. 9.00-21.00.
Szczegóły: www.gosir-piaseczno.pl.

Akcja dla czworonogów
Rusza bezpłatna akcja sterylizacji,
kastracji i chipowania zwierząt dla
mieszkańców gminy Piaseczno.
Zapisy na zabiegi rozpoczną się 
15 lutego 2023 r. Usługę będzie
realizować 10 gabinetów. Więcej
informacji na: www.piaseczno.eu.

Zapraszamy na charytatywny
koncert Grupy MoCarta, który
odbędzie się 9 marca w Pę-
cherach. Dochód ze sprzedaży
biletów zostanie przekazany
Stowarzyszeniu „Oni Są”. *str. 8

Grupa MoCarta

Rekordowa zbiórka na rzecz WOŚP

Jak co roku rzesze wolontariuszy

wyruszyły na ulice gminy Pia-

seczno, by zbierać datki do puszek.

Mimo że pogoda nie zachęcała do

spacerów, mieszkańcy wybrali się

na przygotowane, m.in. przez Cen-

trum Kultury w Piasecznie oraz Pia-

seczyńsko-Grójeckie Towarzystwo

Kolei Wąskotorowej, atrakcje. Pod-

czas 31. Finału Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy piaseczyński

sztab WOŚP zebrał ponad 271 tys. zł!

To ponad sto tysięcy złotych więcej,

niż udało się zebrać rok wcześniej.

Piasecznianie po raz kolejny okazali

ogromne serce.

– Dziękuję wszystkim wolonta-

riuszom, organizatorom i ludziom

dobrej woli za włączenie się do akcji,

która przez lata stała się symbolem

naszej jedności, szczodrości, pomy-

słowości i miłości – mówi burmistrz

Daniel Putkiewicz.

29 stycznia w całej Polsce zebrano

154 606 764 zł na rzecz walki z sepsą.

Podczas 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy piaseczyński sztab WOŚP zebrał

ponad 271 tys. zł! To ponad sto tysięcy więcej niż rok temu. Dzięki pracy wolontariuszy oraz

ofiarności mieszkańców sztab WOŚP w Piasecznie przekazał rekordową sumę ze zbiórki na rzecz

walki z sepsą.

Kilka ostatnich miesięcy roku 2022

skarbnik gminy wraz z zarządem

oraz radnymi poświęcili na konstru-

owanie najtrudniejszego budżetu 

w ostatnich latach. Mniejsze dochody

z PIT w związku ze zmianami podat-

kowymi, drastycznie rosnące ceny

energii elektrycznej i ciepła, wzrost

kosztów pracy i inflacja – to ogromne

wyzwanie dla samorządów.

– Plan jest przygotowany w taki

sposób, żeby nie zwalniać tempa

zmiany i rozwoju gminy, ale wiemy,

że musimy być elastyczni i przygo-

towani na różnego rodzaju wyzwa-

nia, które przyniesie 2023 rok – mó-

wił podczas sesji budżetowej bur-

mistrz Daniel Putkiewicz.

cały artykuł na stronie 4

Budżet gminy na 2023 rok

28 grudnia 2022 r. Rada Miejska w Piasecznie uchwaliła budżet na rok 2023. Mimo że ze względu

na ceny energii i ciepła, koszty pracy oraz inflację znacząco rosną koszty bieżące utrzymania

gminnych jednostek i infrastruktury, gmina Piaseczno nie zamierza rezygnować z inwestycji.

Piaseczno zebrało

ponad 271 tys. zł!
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1 mln zł dotacji na remont Domu „Zośki”

Fundacja Most the Most w paź-

dzierniku ubiegłego roku ogłosiła

w województwach mazowiec-

kim, lubelskim i podkarpackim 

I Konkurs „Nasz Zabytek”. Miesz-

kańcy mogli zgłaszać zabytki,

które ich zdaniem powinny zy-

skać nowe życie.

– Otrzymaliśmy od miesz-

kańców tych województw 1 567

zgłoszeń na 95 zabytkowych

obiektów. Wśród nich znalazło

się 37 zabytków z województwa

mazowieckiego, 25 z lubelskiego 

i 33 z podkarpackiego. Ocenę

formalną przeszły 72 zabytki 

(pozostałe nie spełniły kryte-

riów konkursu, np. były włas-

nością prywatną) – informuje

Róża Zabojszcz z Fundacji Most

the Most.

Zwycięzcą I Konkursu „Nasz

Zabytek” w województwie ma-

zowieckim został Dom „Zośki”.

Gmina Piaseczno ma szansę po-

zyskać milion złotych dotacji od

Fundacji Most the Most. W dru-

gim etapie, zwanym II Konkur-

sem, organizatorzy zbierali po-

mysły mieszkańców odnośnie

do funkcji, jaką będzie pełnił bu-

dynek po modernizacji. Podob-

nie jak w I Konkursie, organiza-

torowi zależało bowiem na

inicjatywie mieszkańców, bo to

właśnie oni mają wpływ na to,

jak zabytek będzie im służyć

przez następne lata. Swoimi po-

mysłami i opiniami można było

się podzielić w specjalnej inter-

netowej ankiecie, telefonicznie

oraz podczas spotkania z przed-

stawicielami Fundacji Most the

Most w Piasecznie.

Historia i teraźniejszość
Pod koniec 2017 roku gmina

zakupiła ten cenny ze względu

na historyczną i architekto-

niczną wartość budynek, by

ocalić dziedzictwo materialne,

ale też odpowiedzieć na apele

lokalnej społeczności, która od

lat wskazywała, że obiekt o tak

historycznym, wręcz symbo-

licznym znaczeniu powinien

pełnić funkcję „domu spotkań 

z historią” – inspirującego i wspie-

rającego aktywność mieszkań-

ców. Po wykonaniu wszelkich

badań historycznych, ekspertyz

technicznych i uzgodnień kon-

serwatorskich sporządzony zo-

stał projekt inwestycji i otrzyma-

liśmy wreszcie pozwolenie na

budowę. Na podstawie koszto-

rysu inwestorskiego opartego 

o tę dokumentację koszt re-

montu zabytkowego drewnia-

nego budynku został oszaco-

wany na kwotę około 6,3 mln zł.

Muzeum i nie tylko
Po modernizacji Dom „Zośki”

ma pełnić funkcje kulturalno-

-oświatowo-muzealne i docelowo

stać się jedną z filii Muzeum 

Piaseczna. Program funkcjo-

nalno-użytkowy wypracowano

we współpracy z przyszłymi

użytkownikami Domu „Zośki”, tj.

harcerzami, Centrum Kultury 

w Piasecznie i Muzeum Regional-

nym (które zastąpi nowa jed-

nostka – Muzeum Piaseczna), 

a także z wszystkimi organiza-

cjami i osobami zaangażowa-

nymi w ratowanie Domu „Zośki”,

w tym oczywiście Fundacją

Dom „Zośki”.

Na terenie kupionej przez

gminę Piaseczno nieruchomo-

ści od 2018 roku organizowane

są spotkania związane z obcho-

dami rocznicy wybuchu Po-

wstania Warszawskiego. Anga-

żują one lokalną społeczność,

harcerzy i miłośników historii

do wspólnego wspominania hi-

storycznych wydarzeń i rodziny

Zawadzkich.

Gmina Piaseczno uzyskała

pozwolenie na budowę i jest go-

towa na ogłoszenie przetargu. Do-

datkowe środki na realizację tej in-

westycji zwiększają szansę na

szybki start procedury przetargo-

wej i rozpoczęcie pierwszego

etapu prac jeszcze w tym roku.

Zgodnie z koncepcją zago-

spodarowania budynku, ma 

w nim powstać ekspozycja

przypominająca rodzinę Za-

wadzkich, oddaną pracy spo-

łecznej i zaangażowaną w walkę

o niepodległość Polski. Druga

część ekspozycji poświęcona bę-

dzie Szarym Szeregom. Opo-

wieść o historii działalności 

harcerzy w okresie II wojny

światowej oraz ich roli w Po-

wstaniu Warszawskim będzie

łączyć się z powojenną historią

harcerstwa na terenie gminy

Piaseczno. Tradycje harcerskie

w Piasecznie są bardzo silne. 

Organizacje harcerskie kształ-

tują już kolejne pokolenia mło-

dych piasecznian, a spotkania

w ogrodzie Domu „Zośki” przy

okazji świętowania kolejnych

rocznic wybuchu Powstania

Warszawskiego – to już lokalna

tradycja.

Wszystkie zawarte w przy-

gotowanym programie założenia

nie oznaczają, że nie ma tu miej-

sca na inne, ciekawe, a zgodne 

z historycznym i zabytkowym

charakterem obiektu propozycje.

www.piaseczno.eu/dom-zoski/

Gmina Piaseczno ma szansę otrzymać 1 000 000 zł dotacji na remont zabytkowego

domu rodziny Zawadzkich w Zalesiu Dolnym. Mieszkańcy mogli zabrać głos w spra-

wie przedsięwzięć, jakie będą realizowane w Domu „Zośki” po modernizacji.

Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
Uczciliśmy złote gody kolejnych piaseczyńskich par. Uro-
czystość uhonorowania małżeństw, które spędziły ze sobą
50 lat, odbyła się 16 grudnia w Domu Kultury w Piasecznie.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz wraz
z przewodniczącym Rady Miejskiej Piotrem Obłozą pogratu-
lowali małżeństwom długiego stażu i wręczyli jubilatom Medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, dyplomy oraz kosze upominkowe.

Wydarzenie prowadził Paweł Górski z Centrum Kultury
w Piasecznie. Tradycyjnie uroczystość uświetnił występ ar-
tystyczny w wykonaniu Katarzyny Reguły oraz Marii Sadow-
skiej. Toastowi zaś towarzyszył marsz weselny Mendelssohna
w wykonaniu przedstawicieli Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej.

Złote gody świętowali państwo Henryka i Andrzej Brze-
zińscy, Teresa i Edward Dąbrowscy, Wanda i Jan Pietrzako-
wie oraz Zofia i Wiesław Pułkowie.

– Dziękuję za to, że dają Państwo przykład innym, jak żyć
w szacunku i zrozumieniu dla drugiego człowieka. Życzę Pań-
stwu dalszych lat w dobrym zdrowiu i rodzinnym szczęściu –
zwrócił się do jubilatów burmistrz Daniel Putkiewicz.

Złote gody

Sześć wozów dla OSP za 5,7 mln zł

Na początku obecnej kadencji

został przygotowany program

doposażenia jednostek Ochot-

niczej Straży Pożarnej w sprzęt

potrzebny do ratowania życia 

i mienia mieszkańców.

– Gmina każdego roku dofi-

nansowuje zakup sprzętu, w tym

kosztownych samochodów spe-

cjalistycznych, dla naszych jed-

nostek pożarniczych. Inwestycje

w sprzęt, który pomaga straża-

kom w ratowaniu życia i mienia

naszych mieszkańców, traktu-

jemy jako istotną pozycję w bu-

dżecie gminy Piaseczno – podkre-

śla burmistrz Daniel Putkiewicz.

– Program na lata 2018–2023

udało nam się zrealizować już

w roku 2022, i to nawet z na-

wiązką – mówi Hanna Kułakow-

ska-Michalak, wiceburmistrz

Piaseczna, a jednocześnie Pre-

zes Zarządu Oddziału Miejsko-

-Gminnego Związku Ochotni-

czych Straży Pożarnych RP 

w Piasecznie. – Bezpieczeństwo

jest dla nas bardzo ważne.

Dzięki doposażaniu i druhom

oraz druhnom z OSP miesz-

kańcy mogą się czuć bezpieczni

– zaznacza wiceburmistrz.

W latach 2019–2022 zaku-

pionych zostało pięć samocho-

dów ratowniczo-gaśniczych

oraz pojazd z drabiną.

W roku 2019 zakupiono:

– średni samochód ratowniczo-

-gaśniczy marki Volvo dla OSP

Piaseczno, sfinansowany przy

udziale środków gminy w kwo-

cie 600 000 zł oraz dotacji z Na-

rodowego/ Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w wyso-

kości 208 971 zł; łączny koszt to

808 971 zł;

– średni samochód ratowniczo-

-gaśniczy marki Scania dla OSP

Jazgarzew, którego koszt w wy-

sokości 1 148 820 zł w całości zo-

stał pokryty ze środków gminy

Piaseczno, która na ten cel za-

ciągnęła pożyczkę z Narodo-

wego/Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w kwocie 

1 100 000 zł;

– drabinę mechaniczną na pod-

woziu marki Mercedes dla OSP

Złotokłos, pojazd używany (rok

prod. 2006), sfinansowany przy

udziale środków gminy w kwo-

cie 250 000 zł oraz środków 

własnych OSP; cena zakupu to 

535 130,73 zł.

W roku 2020 zakupiono

ciężki samochód ratowniczo-

-gaśniczy na podwoziu marki

Scania dla OSP Chojnów, sfinan-

sowany ze środków gminy Pia-

seczno w kwocie 1 199 850 zł.

W latach 2021/2022 kupiono

średni samochód ratowniczo-

-gaśniczy na podwoziu marki

Mercedes dla OSP Złotokłos. Za-

kup został sfinansowany przy

udziale środków gminy Pia-

seczno w kwocie 375 000 zł,

środków z Narodowego/Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wod-

nej – 400 000 zł, środków z Kra-

jowego Systemu Ratowni-

czo-Gaśniczego – 150 000 zł,

środków z Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Mazo-

wieckiego – 100 000 zł oraz

środków własnych OSP Złoto-

kłos – 15 000 zł. Koszt zakupu to

1 036 890 zł.

W 2022 roku zakupiono zaś

średni samochód ratowniczo-

-gaśniczy na podwoziu MAN

TGM 13.290 4X4 BL dla OSP 

Bobrowiec. Koszt zakupu to 

984 000 zł, w tym 784 000 zł po-

kryto ze środków własnych

gminy Piaseczno oraz dodat-

kowo z dotacji celowej przyzna-

nej przez powiat piaseczyński 

w kwocie 100 000 zł, a także do-

tacji celowej z zadania „OSP –

2022” przyznanej z Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Ma-

zowieckiego w kwocie 100 000 zł.

Gmina Piaseczno w ciągu ostatnich trzech lat kupiła 6 nowych pojazdów dla jed-

nostek OSP za łączną kwotę 5,7 mln zł. Zakładany na pięć lat program inwesty-

cyjny został zrealizowany w niespełna cztery lata.

Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
Nauka języka polskiego, zajęcia dla dzieci, doradztwo za-
wodowe i szkolenia dla obcokrajowców – to oferta nowo
otwartego Piaseczyńskiego Centrum Integracji, którego
działalność finansuje rząd USA.

Otwarcie Piaseczyńskiego Centrum Integracji przy ul. Fa-
brycznej 2 w Piasecznie zbiegło się z Międzynarodowym Dniem
Migranta, który świętujemy 18 grudnia. Centrum powstało jako
efekt współpracy Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM
Polska) z Fundacją na Rzecz Dwujęzyczności EduNowa. Szefująca
fundacji Magdalena Bogusławska jest jedną z członkiń Piase-
czyńskiej Rady Kobiet i już w 2021 roku nawiązała współpracę 
z IOM Polska, która zorganizowała w Piasecznie cykl szkoleń do-
tyczących integracji obcokrajowców z lokalną społecznością.

W naszej gminie społeczność obcokrajowców, zwłaszcza 
z Ukrainy, była liczna od lat. Wybuch wojny w Ukrainie sprawił,
że napływ migrantów zza wschodniej granicy jeszcze się zwięk-
szył. Piaseczyńskie Centrum Integracji ma wspierać nie tylko
obywateli Ukrainy, którzy zamieszkali na terenie gminy Pia-
seczno, ale też wszystkich przebywających u nas obcokrajow-
ców. Dzięki grantowi od rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej wynoszącemu ponad 900 tys. zł mogą oni liczyć na
kursy języka polskiego i angielskiego, kursy kultury i cywilizacji
Polski. Organizowane są również spotkania i warsztaty z do-
radcami zawodowymi i biznesowymi, którzy wspierają imi-
grantów w planowaniu i realizacji kariery zawodowej, w tym
osoby, które chcą rozpocząć własną działalność biznesową 
w Polsce. Centrum Integracji oferuje również kursy podno-
szące kompetencje zawodowe uczestników, m.in. kursy kroju
i szycia, kursy komputerowe, a także takie, które rozwijają
efektywność osobistą (komunikowanie się, zarządzanie cza-
sem, autoprezentacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów)
oraz kursy pomagające w radzeniu sobie z traumą i stresem.

W Centrum Integracji działa również świetlica dla dzieci,
zapewniająca opiekę i ciekawy program w czasie, gdy ro-
dzice uczestniczą w zajęciach.

– Cieszę się, że taka inicjatywa będzie realizowana na
terenie naszej gminy. Mam nadzieję, że dzięki oferowanemu
w Piaseczyńskim Centrum Integracji wsparciu nasi nowi
mieszkańcy łatwiej zaadaptują się w nowym środowisku 
– mówił burmistrz Daniel Putkiewicz. Wiceburmistrz Hanna
Kułakowska-Michalak podziękowała zaś wszystkim osobom
i środowiskom, które od dawna wspierają migrantów prze-
bywających na terenie naszej gminy.

Gmina Piaseczno objęła patronat nad działalnością Pia-
seczyńskiego Centrum Integracji. Udostępniła też na jego
działalność lokal przy ul. Fabrycznej 2 w Piasecznie.

Piaseczyńskie Centrum Integracji
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Dodatkowe środki na pomoc w związku

ze wzrostem opłat za ogrzewanie

W związku z brakiem bezpo-

średniego rządowego wsparcia

dla osób korzystających z ciepła

miejskiego, burmistrz Daniel

Putkiewicz poprosił Radę Miej-

ską o przeznaczenie dodatko-

wych środków w budżecie

gminy na wsparcie mieszkańców

najbardziej dotkniętych podwyż-

kami. Decyzję w tej sprawie

radni podjęli 10 stycznia br. pod-

czas nadzwyczajnej sesji. Dodat-

kowe 500 tys. zł pozwoli Miejsko-

-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy

Społecznej udzielić wsparcia

większej liczbie mieszkańców.

W połowie stycznia Mini-

sterstwo Klimatu i Środowiska

wprawdzie poinformowało 

o podjęciu prac nad rozwiąza-

niem mającym rekompenso-

wać odbiorcom podwyżki, które

w stosunku do roku 2022 prze-

kroczyły 40%, ale to dopiero po-

czątek prac legislacyjnych. Na

wsparcie gminy mieszkańcy

mogą liczyć już teraz.

– Impulsem do zapewnienia

dodatkowego wsparcia dla miesz-

kańców w pokryciu rachunków

za ogrzewanie były nowe, wyż-

sze taryfy przygotowane przez

Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-

-Usługowe „Piaseczno” Sp. z o.o. 

i zatwierdzone przez Urząd Re-

gulacji Energetyki, ale z pomocy

mogą skorzystać wszystkie

osoby borykające się z trudno-

ściami – informuje burmistrz

Daniel Putkiewicz. Pomoc finan-

sowa w formie specjalnych za-

siłków celowych jest przyzna-

wana przez MGOPS w Piasecznie

w oparciu o przepisy ustawy 

o pomocy społecznej.

– Przy wydawaniu decyzji

pod uwagę brane są indywidu-

alna sytuacja finansowa danego

gospodarstwa domowego oraz

wzrost kosztów ogrzewania 

w przeliczeniu na metr kwadra-

towy mieszkania – informuje

wiceburmistrz Hanna Kułakow-

ska-Michalak.

Osoby potrzebujące wspar-

cia mogą się kontaktować z pra-

cownikami MGOPS w Piasecz-

nie telefonicznie, dzwoniąc pod

numer 22 750 33 08, a także oso-

biście przy ul. Świętojańskiej 5A.

Na wniosek burmistrza Daniela Putkiewicza Rada Miejska przeznaczyła dodatkowe

500 tys. zł na specjalne zasiłki celowe dla mieszkańców dotkniętych drastycznymi

podwyżkami opłat za ogrzewanie.

Strategia Rozwoju Gminy ma za

zadanie diagnozować najważniej-

sze uwarunkowania i potrzeby

rozwojowe oraz potencjał gminy.

Dokument powinien wskazywać

kierunki rozwoju społecznego, go-

spodarczego i przestrzennego.

Pełni także rolę włączającą spo-

łeczność lokalną w sprawy

gminy, np. poprzez proces kon-

sultacji czy oceny działań samo-

rządowców. Aktualna Strategia

Rozwoju Gminy Piaseczno obej-

muje wprawdzie okres do roku

2030, ale samorząd zdecydował

się na opracowanie nowej strate-

gii z perspektywą do 2040 r. Im-

pulsem było rozpoczęcie prac nad

Strategią Rozwoju Metropolii

Warszawskiej. Strategia jest też

podstawą do pozyskania środków

zewnętrznych. Do przygotowa-

nia strategii przystąpiły też sąsied-

nie gminy naszego powiatu:

Lesznowola, Góra Kalwaria czy

Konstancin-Jeziorna.

– Chcemy określić strate-

giczne kierunki rozwoju Pia-

seczna w kontekście całej me-

tropolii, tak aby przyjęte w obu

dokumentach rozwiązania były

kompatybilne i uwzględniały

potrzeby mieszkańców naszej

gminy – mówi burmistrz Daniel

Putkiewicz. – Mierzymy się 

z problemami, których nie roz-

wiąże się w rok czy dwa, jak

również takimi, w których in-

teresy różnych grup mieszkań-

ców są rozbieżne, a nawet

sprzeczne. Chcemy więcej zie-

leni, ale też więcej parkingów.

Właściciele nieruchomości chcą

je dobrze sprzedać lub zabudo-

wać, a inni mają obawy zwią-

zane z pojawianiem się kolej-

nych budynków, mieszkańców

i samochodów. Wyznaczenie

strategicznych kierunków dzia-

łań pozwala podejmować bie-

żące decyzje w oparciu o długo-

falowe cele, które chcemy

osiągnąć, jako najbardziej opty-

malne dla gminy i jej miesz-

kańców – wyjaśnia burmistrz.

Prace nad Strategią Roz-

woju Gminy poprowadzi dr hab.

Wojciech Dziemianowicz, pro-

fesor Uniwersytetu Warszaw-

skiego. W marcu i kwietniu 

zrealizowany zostanie cykl sied-

miu debat strategicznych, pod-

czas których eksperci przedsta-

wią zagadnienia związane 

z określonymi obszarami tema-

tycznymi. Spotkania będą trans-

mitowane online i mają charak-

ter prekonsultacji. Zachęcamy

do ich śledzenia, co będzie po-

mocne podczas zaplanowanych

na jesień konsultacji społecz-

nych. Wszystkie spotkania od-

będą się w czwartki o godzinie

18.00.

Plan tematów wygląda na-

stępująco:

1. „Piaseczno w podróży”

– 9 marca 2023 r.

2. „Piaseczno zagospodarowane

– 16 marca 2023 r.

3. „Piaseczno klimatycznie od-

porne” – 23 marca 2023 r.

4. „Piaseczno wielopokole-

niowe” – 30 marca 2023 r.

5. „Piaseczno w zdrowiu i kon-

dycji” – 13 kwietnia 2023 r.

6. „Piaseczno i gospodarka przy-

szłości” – 20 kwietnia 2023 r.

7. „Piaseczno i kompetencje

przyszłości” – 27 kwietnia 2023 r.

Jesienią 2023 roku odbędą

się konsultacje społeczne przy-

gotowanego przez ekspertów

materiału.

– Wspólnie z mieszkańcami

chcemy wyznaczyć kierunki

działań gminy. Zależy nam na

tym, żeby mieszkańcy czynnie

uczestniczyli w tworzeniu listy

zadań stojących przed gminą –

mówi burmistrz Daniel Putkie-

wicz. – Dokument powinien

być gotowy przed końcem roku

2023. Na początku roku przy-

szłego planujemy przedstawić

go Radzie Miejskiej, która jest

organem podejmującym decy-

zje w zakresie zatwierdzenia do

realizacji strategicznych dla sa-

morządu dokumentów – dodaje

wiceburmistrz Robert Widz.

Szczegółowe informacje 

o terminach spotkań i konsul-

tacji będą na bieżąco podawane

na stronie internetowej gminy:

www.piaseczno.eu.

Jak chronić okolice Jeziorki przed zabudową? Jak dojedziemy do Warszawy, która chce

zmniejszać ruch samochodowy w mieście? Na te i inne pytania odpowie Strategia

Rozwoju Gminy – dokument, który określi kierunki działań samorządu do roku 2040. 

Rozpoczynamy prace nad Strategią

Rozwoju Gminy

Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
Anatolii Fedoruk, mer bliźniaczego dla Piaseczna ukra-
ińskiego miasta Bucza, odwiedził nas w drodze do Wa-
szyngtonu. Naszego gościa najbardziej poruszył występ
pochodzących z Ukrainy uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Piasecznie.

W piątek 27 stycznia mer Buczy Anatolii Fedoruk odwiedził
Piaseczno przed planowaną podróżą do stolicy USA. Podczas
krótkiej, ale intensywnej wizyty w naszym mieście gość 
z Ukrainy przede wszystkim spotkał się z burmistrzem Da-
nielem Putkiewiczem i przewodniczącym Rady Miejskiej Pio-
trem Obłozą. W spotkaniu uczestniczyli również radny Sej-
miku Województwa Mazowieckiego Piotr Kandyba oraz
Szymon Kowalewski, którzy organizowali pomoc dla uchodź-
ców po wybuchu wojny, a niedawno wyruszyli z darami
na Ukrainę.

– Bucza to miasto pomnik. Miasto, które stało się sym-
bolem rosyjskiego okrucieństwa wobec ludności cywilnej
w czasie trwającej obecnie wojny w Ukrainie. Mamy na-
dzieję, że wojna skończy się szybko waszym zwycięstwem –
zwrócił się burmistrz Daniel Putkiewicz do ukraińskiego go-
ścia podczas jego wizyty w Urzędzie Miasta i Gminy w Pia-
secznie. Oba miasta są do siebie podobne i ze względu na
położenie w sąsiedztwie stolicy borykają się z podobnymi
wyzwaniami. Dlatego też obaj włodarze wyrazili chęć na-
wiązania współpracy partnerskiej.

Mer Buczy podziękował władzom Piaseczna za pomoc
organizowaną dla uchodźców z Ukrainy od wybuchu wojny.
Anatolii Fedoruk odwiedził też Centrum Edukacyjno-Multi-
medialne. Występ dzieci i młodzieży z Ukrainy bardzo wzru-
szył naszego gościa. Wyraził on nadzieję, że uczniowie do-
brze się czują w polskiej szkole i mają wielu przyjaciół.
Delegacja z Ukrainy odwiedziła również Piaseczyńskie Cen-
trum Integracji, które powstało dzięki Międzynarodowej
Organizacji ds. Migracji (IOM Polska). W spotkaniu uczestni-
czył szef misji IOM w Polsce Colin Williamson, który podkreślił,
że organizacja wspiera obywateli Ukrainy zarówno w Polsce,
jak i na miejscu w Ukrainie.

Mer Buczy z wizytą 
w Piasecznie

Foto Piotr Michalski

Burmistrz apeluje do rządu o systemowe wsparcie dla cie-
płowni miejskiej             Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD

Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
Zakończyły się prace nad przygotowaniem programu
dotyczącego rozwiązywania problemów związanych
z gospodarowaniem wodami opadowymi.

Gmina Piaseczno, podobnie jak inne gminy w kraju, boryka
się z problemami związanymi z niedoborem lub nadmiarem
wody. Dotykają nas dwie skrajności: susze lub podtopienia. Częste
zgłoszenia mieszkańców o zalewaniu i lokalnych podtopieniach,
ale także o przerwaniu melioracji, zasypaniu rowu czy podnie-
sieniu terenu – stawiają przed władzami gminy niemałe wyzwanie.
Trzeba było podjąć działania w celu kompleksowego rozwiązania
problemów z wodą. Pojawiło się jednak wiele pytań i wątpliwości.
Czy, gdzie i jak wodę retencjonować? Co robić w czasie suszy?
Co zrobić z melioracją? Kanalizować wody opadowe czy nie?

Na zlecenie gminy Piaseczno został przygotowany program
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Wykonawca przeana-
lizował sytuację zastaną oraz zaproponował możliwe rozwiązania.
W listopadzie ubiegłego roku odbyły się konsultacje z mieszkań-
cami dotyczące retencji oraz problemu wód opadowych i roz-
topowych. Cały raport jest już dostępny w www.bip.piaseczno.eu
i zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem. Należy pa-
miętać, że ma on charakter opracowania strategicznego i przed-
stawia możliwe rozwiązania w celu usprawnienia odwadniania
niektórych terenów przez retencjonowanie, budowę błękitno-
-zielonej infrastruktury oraz racjonalną gospodarkę wodami
opadowymi i roztopowymi. Raport określa kierunki działań, jakie
powinna podjąć gmina w kolejnych latach i zostanie wykorzystany
do projektowania rozwiązań szczegółowych.

Program bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego gotowy
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Kilka ostatnich miesięcy roku

2022 skarbnik gminy wraz z za-

rządem oraz radnymi poświę-

cili na konstruowanie najtrud-

niejszego budżetu w ostatnich

latach. Mniejsze dochody z PIT

w związku ze zmianami podat-

kowymi, drastycznie rosnące

ceny energii elektrycznej i cie-

pła, wzrost kosztów pracy i in-

flacja – to ogromne wyzwanie

dla samorządów.

– Plan jest przygotowany 

w taki sposób, żeby nie zwal-

niać tempa zmiany i rozwoju

gminy, ale wiemy, że musimy

być elastyczni i przygotowani

na różnego rodzaju wyzwania,

które przyniesie 2023 rok – mó-

wił podczas sesji budżetowej

Burmistrz Miasta i Gminy Pia-

seczno Daniel Putkiewicz.

Blisko 273 mln zł 
na oświatę

Uchwalony budżet gminy

Piaseczno na 2023 rok zakłada

dochody w kwocie 584 852 299

zł oraz wydatki na poziomie 

771 752 181 zł. Wzrost kosztów

energii, ogrzewania i pracy

sprawia, że znacząco rosną

koszty bieżące gminy. Samo-

rząd musi bowiem utrzymać

wszystkie szkoły i przedszkola,

instytucje kultury, sportu czy

pomocy społecznej. Do tego do-

chodzą koszty utrzymania in-

frastruktury drogowej, w tym

oświetlenie, bieżące remonty

czy sprzątanie. W 2023 roku

wzrosną również koszty trans-

portu publicznego, do którego

gmina Piaseczno dołoży już po-

nad 28 mln zł. Wzrost kosztów

wiąże się między innymi z pla-

nowanym na marzec 2023 r.

uruchomieniem połączeń SKM

do Piaseczna.

Tradycyjnie też największy

kawałek budżetowego tortu

stanowią wydatki na oświatę –

ponad 35%. W 2023 roku wzros-

ną o ponad 44 mln zł w sto-

sunku do roku 2022 i wyniosą

272,6 mln zł. Natomiast na drogi

i transport gmina planuje wy-

dać 161,7 mln zł.

Ponad 100 mln zł 
na inwestycje drogowe

Samorząd nadal zamierza

inwestować w drogi – zarówno

gminne, jak i te realizowane

przy współpracy z powiatem

czy samorządem wojewódzkim.

– Jednym z ważniejszych za-

dań jest cały pakiet dróg dojaz-

dowych do węzła „Antoninów”

na trasie S7 – mówi Burmistrz

Miasta i Gminy Piaseczno Daniel 

Putkiewicz. – W porozumieniu 

z powiatem projektujemy rów-

nież przebudowę ul. Sienkiewi-

cza czy skrzyżowanie ulic Oku-

lickiego i Wojska Polskiego.

W 2023 roku kontynu-

owana będzie budowa ul. Tuka-

nów czy przebudowa ul. Urba-

nistów. Samorząd planuje też

budowę nowych dróg, m.in. Pol-

nej w Chylicach, Kordiana 

w Piasecznie, Kwiatów Polnych

w Wólce Kozodawskiej czy 

Ptaków Leśnych w Jastrzębiu.

Łącznie na inwestycje drogowe

gmina Piaseczno planuje prze-

znaczyć w 2023 roku ponad 

103 mln zł.

Instytucje kultury w za-
bytkowych budynkach

W 2023 roku kontynu-

owane będą inwestycje zwią-

zane z kulturą. Dobiegają końca

prace przy modernizacji dwóch

zabytkowych budynków w ści-

słym centrum miasta – Starej

Plebani, która stanie się siedzibą

Muzeum Piaseczna oraz daw-

nego budynku strażnicy OSP

przy ul. Puławskiej 3, w której

działać będzie Muzeum Sztuki

Współczesnej Józefa Wilkonia.

Trwają także prace przy reno-

wacji „Poniatówki”. Ich zakoń-

czenie planowane jest na po-

czątku 2024 roku. Po oddaniu

budynku do użytku będzie 

w nim działał jeden z oddziałów

Muzeum Piaseczna i kawiarnia.

– Chcemy również ogłosić

konkurs na projekt dla budowy

sali teatralno-kinowej oraz no-

wego ratusza w ramach reali-

zacji nowej wizji śródmieścia

zawartej w projekcie Piaseczno

odNowa – informuje burmistrz

Daniel Putkiewicz.

Priorytetowe inwestycje
Jedną z priorytetowych in-

westycji na 2023 rok jest budowa

basenu przy ul. Chyliczkowskiej.

Realizacja tego przedsięwzięcia

miała się rozpocząć już w tym

roku, ale napotkała na trudności

formalne. Budowę basenu gmina

Piaseczno chciała powierzyć

gminnej spółce PWiK Piaseczno,

ale decyzję tę zakwestionowała

Regionalna Izba Obrachunkowa.

W najbliższym czasie gmina

wypracuje nowy model realiza-

cji tej inwestycji.

– Budowa basenu jest prio-

rytetem ze względu na grunt,

który otrzymaliśmy od Skarbu

Państwa z przeznaczeniem na

konkretny cel, który musimy

zrealizować w określonym cza-

sie – podkreśla burmistrz Da-

niel Putkiewicz. – A dodatkowo

wiemy, że inwestycja ta jest po-

trzebna naszym mieszkańcom,

ponieważ stary basen przy 

ul. Sikorskiego nie był w sta-

nie sprostać potrzebom dyna-

micznie rozwijającej się gminy

już w momencie jego otwarcia.

W 2023 roku gmina planuje

też ogłoszenie przetargu na 

budowę szkoły w Julianowie.

Równocześnie realizowana jest

budowa układu drogowego,

który będzie obsługiwał nową

placówkę oświatową. Jeżeli

wszystko pójdzie zgodnie z pla-

nem, szkoła powinna być go-

towa w 2025 roku.

– Chcemy ogłosić przetargi

na obie inwestycje i zobaczymy,

jakie będą ceny ofert. Bez wąt-

pienia trzeba się jednak liczyć 

z tym, że w dzisiejszych re-

aliach będą to bardzo drogie 

inwestycje – zapowiada bur-

mistrz Daniel Putkiewicz.

Więcej zieleni w mieście
W 2023 roku planowana jest

także rewitalizacja dwóch zabe-

tonowanych placów w ścisłym

centrum. Drzewa zostaną posa-

dzone na pl. Piłsudskiego. Projekt

zazieleniania rynku uzyskał już

akceptację konserwatora zabyt-

ków i niebawem ogłosimy prze-

targ na realizację. Nowe drzewa

pojawią się również  przy skrzy-

żowaniu ulic Puławskiej i Jana

Pawła II pojawią się nowe

drzewa. Kontynuowane będą

też prace przy budowie Traktu

nad Perełką. Po uregulowaniu

kwestii własnościowych roz-

pocznie się również rewitalizacja

trzeciej części parku miejskiego.

Uchwała budżetowa na

2023 rok została podjęta przez 

Radę Miejską 17 głosami za przy 

5 wstrzymujących się.

28 grudnia 2022 r. Rada Miejska w Piasecznie uchwaliła budżet

na rok 2023. Mimo że ze względu na ceny energii i ciepła, koszty

pracy oraz inflację znacząco rosną koszty bieżące utrzymania

gminnych jednostek i infrastruktury, gmina Piaseczno nie za-

mierza rezygnować z inwestycji.

Budżet pełen wyzwań i niewiadomych

Koncepcja projektowanego basenu przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie
Wizualizacja: Maciej Popławski Pracownia z Wrocławia

Według koncepcji architektów tak miałby wyglądać skwer przy ul. Jana Pawła II
Wizualizacja: Wydział Urbanistyki i Architektury/URZĄD MIASTA

Siedzibą Muzeum Sztuki Współczesnej Józefa Wilkonia będzie zmodernizowany budynek
dawnej remizy                                                                  Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
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Gminna spółka wodociągowa 

w 2023 roku będzie kontynu-

ować prace projektowe i budow-

lane dotyczące wymiany sieci

wodociągowej w ulicach Oku-

lickiego, Szkolnej, Kusociń-

skiego, Puławskiej, Łabędziej,

Zgody, Żeromskiego, Chylicz-

kowskiej, Julianowskiej oraz

Królewskie Lipy w Piasecznie.

Głównym celem prowadzonych

przedsięwzięć jest zapewnienie

mieszkańcom miasta i gminy

Piaseczno niezawodnego sys-

temu zaopatrzenia w wodę.

Przedsiębiorstwo Wodocią-

gów i Kanalizacji w Piasecznie

Sp. z o.o., oprócz przebudowy,

budowy oraz wymiany sieci

wodociągowej, prowadzi też

prace nad rozbudową istnieją-

cych stacji uzdatniania wody

oraz uniezależnieniem się od

zakupów wody z zewnętrznych

źródeł. W związku z powyż-

szym PWiK planuje w bieżą-

cym roku ogłosić postępowania

przetargowe na opracowanie

dokumentacji projektowej dla

trzech istniejących stacji uzdat-

niania wody – w Siedliskach,

Mieszkowie i Jazgarzewie.

Nowa stacja 
uzdatniania wody

Jednak sztandarową inwe-

stycją spółki, która pozwoli

uniezależnić PWiK od zakupów

wody od zewnętrznych dostaw-

ców, jest budowa zupełnie no-

wej stacji uzdatniania wody

przy ul. Energetycznej w Pia-

secznie. Obecnie prowadzone

są prace koncepcyjno-projek-

towe dla stacji uzdatniania

wody, która będzie zasilać 

w wodę północną cześć Pia-

seczna oraz Józefosław i Julia-

nów. Budowa nowej stacji

uzdatniania wody wraz z kilku-

nastoma studniami głębino-

wymi, z których cześć będzie

miała głębokość blisko 300 m, to

ogromne wyzwanie inwesty-

cyjne dla spółki wodociągowej.

Szacowany koszt to około 80

mln zł – będzie to najbardziej

kosztowna inwestycja w dzie-

dzinie gospodarki wodociągo-

wej w historii Przedsiębiorstwa

Wodociągów i Kanalizacji. Jed-

nakże jej realizacja przyczyni się

do znaczącego wzrostu bez-

pieczeństwa dostaw wody do

mieszkańców gminy Piaseczno.

Kolejne odcinki 
sieci kanalizacyjnej

PWiK Piaseczno kontynu-

uje również prace związane 

z budową sieci kanalizacyjnej.

W 2023 roku zakończy się bu-

dowa sieci kanalizacji sanitarnej

oraz sieci wodociągowej w miej-

scowościach Pęchery i Gro-

chowa. Odcinek w Pęcherach

jest już gotowy, w tym roku re-

alizowane będą prace w Gro-

chowej. Planowany termin za-

kończenia inwestycji to wrze-

sień 2023 r. Spółka jest również

gotowa do realizacji projektu

rozbudowy sieci wodociągowo-

-kanalizacyjnej w Bogatkach. Je-

śli uda się pozyskać dofinasowa-

nie na realizację tej inwestycji,

PWiK Piaseczno będzie mógł

rozpocząć budowę. Oczywiście

zadanie będzie etapowane.

*

Plany inwestycyjne PWiK Piaseczno

Stacja uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego
Foto archiwum PWiK Piaseczno

Przekażemy 5,6 mln zł na inwestycje powiatu

Gmina Piaseczno przekaże łącznie 5,6 mln zł na inwestycje drogowe, które powiat piaseczyński zamierza realizować w bieżącym

roku na terenie gminy.

Samorząd gminy Piaseczno od

lat współpracuje z wszystkimi

zarządcami dróg przebiegają-

cych przez nasz teren. W ostat-

nich latach wspólnie ze Starostą

Piaseczyńskim, Urzędem Mar-

szałkowskim Województwa Ma-

zowieckiego i Generalną Dyrek-

cją Dróg Krajowych i Autostrad

udało nam się przebudować

kilka bardzo ważnych fragmen-

tów sieci drogowej.

– Jedną z najbardziej spek-

takularnych inwestycji była

ubiegłoroczna przebudowa ulic

Pod Bateriami i Polskiego Pań-

stwa Podziemnego, na którą

przekazaliśmy powiatowi łącz-

nie 8,2 mln zł – zauważa bur-

mistrz Daniel Putkiewicz. Obec-

nie trwają prace projektowe dla

kolejnego fragmentu dawnej

drogi wojewódzkiej 722, którą

powiat przejął w 2020 roku. 

– Przebudowę ul. Sienkiewicza

od ul. Wojska Polskiego do ul.

Pomorskiej powiat planuje roz-

począć jeszcze w tym roku.

Oczywiście zależy to od powo-

dzenia prac projektowych, uzy-

skania pozwolenia na budowę 

i wyłonienia wykonawcy. Na to

zadanie przekażemy 2,3 mln zł

– informuje burmistrz.

Współpraca dla dobra
mieszkańców

– Wiemy, jak ważne dla na-

szych mieszkańców są inwesty-

cje czy remonty drogowe, które

poprawią bezpieczeństwo i kom-

fort użytkowania drogi. Dlatego

też innych zarządców dróg na te-

renie gminy staramy się zachę-

cać do podjęcia działań poprzez

przygotowanie przez gminę pro-

jektu modernizacji drogi czy

przekazanie środków na realiza-

cję budowy – mówi wicebur-

mistrz Robert Widz.

Jedną z inwestycji zaplano-

wanych przez powiat na rok

2023, którą gmina Piaseczno jest

gotowa wesprzeć kwotą 2 mln zł,

jest przebudowa ul. Sielskiej od

drogi krajowej 79 w Żabieńcu w

kierunku ronda na ul. Starochy-

lickiej.

– Rada Miejska dała nam 

zielone światło do podpisania

porozumienia z powiatem. 

Najpierw oczywiście przeanali-

zujemy projekty inwestycji, 

a następnie możliwe będzie

podpisanie umowy o przeka-

zaniu środków na konkretną re-

alizację – mówi Burmistrz Mia-

sta i Gminy Piaseczno Daniel 

Putkiewicz.

Przedłużenie dróg 
rowerowych

Dwa mniejsze zadania,

które planuje dofinansować

gmina, dotyczą przedłużenia in-

frastruktury dla pieszych i rowe-

rzystów wzdłuż dróg powiato-

wych w Żabieńcu i Chylicach.

Na rozbudowę i przebudowę 

ul. Starochylickiej w zakresie

przedłużenia istniejącej wzdłuż

ul. Chyliczkowskiej drogi dla ro-

werów do ronda przy ul. Sielskiej

i dalej do ronda na skrzyżowa-

niu ulic Starochylickiej i Dwor-

skiej w Chylicach gmina Pia-

seczno przekaże 0,5 mln zł.

Obecny ciąg pieszo-rowerowy

po północnej stronie drogi po re-

alizacji tego zadania będzie peł-

nił funkcję chodnika. Wraz z po-

wiatem chcemy też przedłużyć

aż do przejazdu kolejowego

drogę dla pieszych i rowerzy-

stów przy ul. Głównej w Ża-

bieńcu. Na realizację tego zada-

nia Rada Miejska zgodziła się

przekazać powiatowi 0,8 mln zł.

Jedną z najważniejszych inwestycji realizowanych we współpracy z powiatem jest przebudowa ulicy Sienkiewicza
Foto Maciej Wesołowski

Duże inwestycje planuje również gminna spółka wodociągowa. Rozpoczynają się przygotowania do budowy nowej stacji uzdat-

niania wody, która będzie zasilać północną część gminy.

Ulica Sielska w Siedliskach                                           Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA Ulica Starochylicka w Chylicach                                                                                Foto Maciej Wesołowski
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Edukacja ekologiczna w gminie Piaseczno w roku 2022

Na początku roku 2022 klasy

drugie w Szkole Podstawowej 

nr 4 oraz zerówki w Przedszkolu

nr 5 (Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Piasecznie) wzięły udział 

w warsztatach ekologicznych,

których tematem była ochrona

środowiska w aspekcie czterech

żywiołów: powietrza, ziemi, ognia

i wody. 

Kolejne działania eduka-

cyjne zorganizowane przez Wy-

dział Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Rolnej Urzędu Miasta

i Gminy Piaseczno zrealizowano

dzięki udzielonej pomocy finan-

sowej w formie dotacji celowej

z budżetu województwa mazo-

wieckiego na realizację zadania

pn. „Działania proekologiczne 

w gminie Piaseczno” w ramach

programu „Mazowsze dla czy-

stego powietrza 2022”. Dzięki

funduszom mogliśmy zaofero-

wać mieszkańcom bogatą ofertę

działań o charakterze edukacyj-

nym i aktywnie uczestniczyć 

w kampaniach.

Zrównoważony transport
Gmina Piaseczno już po raz

ósmy przyłączyła się do Euro-

pejskiego Tygodnia Mobilności

ETM. Zachęcaliśmy mieszkań-

ców gminy do zmiany przyzwy-

czajeń transportowych, które są

niekorzystne dla środowiska,

szczególnie dla powietrza – a tym

samym do poprawy jakości ży-

cia. Podczas kampanii zorgani-

zowano dwa rajdy rowerowe. 

W czasie wypraw odbyły się

warsztaty w ramach programu

ochrony powietrza, konkurs

wiedzy z nagrodami oraz ogni-

ska integracyjne. Drugim du-

żym wydarzeniem kampanii

ETM był piknik ekologiczny na

Górkach Szymona. Oprócz licz-

nych atrakcji i konkursów dla

małych i dużych na najmłod-

szych uczestników czekała ko-

lorowanka - „Ekoporadnik”. 

Ekopiknik na rynku
Kolejną akcją, do której przy-

łączyła się gmina Piaseczno, 

był Dzień Czystego Powietrza.

Dzięki pozyskanej dotacji na

placu Piłsudskiego w Piasecznie

zorganizowano warsztaty dla

uczniów klas 4–8, podczas któ-

rych mieli oni okazję posze-

rzyć swoją wiedzę na temat

zanieczyszczenia powietrza,

wpływu smogu na zdrowie i spo-

sobów walki z zanieczyszcze-

niami, a przy okazji dobrze się

bawić.

Spektakle
dla najmłodszych

Urozmaiconym wydarze-

niem w ramach kampanii z oka-

zji Dnia Czystego Powietrza

było zorganizowanie 11 spekta-

kli teatralnych o tematyce eko-

logicznej dla dzieci klas 1–3 z pia-

seczyńskich szkół podstawowych.

Wspólne sadzenie drzew
Drzewa i rośliny są bezcen-

nym skarbem, którego znacze-

nia dla naszego zdrowia i życia

wielu nie rozumie i nie docenia.

Dlatego na terenie gminy zor-

ganizowano 39 warsztatów dla

szkół podstawowych i przed-

szkoli. Oprócz części wykłado-

wej, w ramach której została 

zaprezentowana rola drzew 

w procesie oczyszczania powie-

trza, każdy uczestnik został za-

angażowany w proces sadzenia

drzewa na terenie własnej pla-

cówki.

Wyżej wymienione działa-

nia organizowane były przez

Wydział Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Rolnej. Więcej in-

formacji na www.piaseczno.eu.

Gmina Piaseczno prowadzi szereg działań edukacyjnych, które mają na celu zachę-

cenie mieszkańców do zmiany nawyków na bardziej proekologiczne. Są to działania

prowadzone zarówno w placówkach oświatowych, jak i podczas organizowanych

przez Wydział Ochrony Środowiska warsztatów, pikników czy pokazów.

Fakt przyjścia i wyjścia dziecka od-

notowywany będzie na podsta-

wie przykładania przez opieku-

nów do czytnika Piaseczyńskiej

Karty Mieszkańca. Jako alterna-

tywne rozwiązanie (w przypadku

zapomnienia lub nieposiadania

karty) dopuszczone będzie wpro-

wadzanie indywidualnego nu-

meru pin przypisanego do każ-

dego dziecka.

– System został już wdrożony

testowo w dwóch gminnych pla-

cówkach: Przedszkolu nr 3 i Przed-

szkolu nr 4. Testowe wdrożenia

pozwoliły zebrać doświadczenia,

w efekcie których udoskonalili-

śmy założenia systemu i wpro-

wadziliśmy wiele modyfikacji 

i poprawek. System dzięki temu

zyskał kilka nowych funkcjonal-

ności i zabezpieczeń oraz został

przetestowany w warunkach

rzeczywistych – mówi wicebur-

mistrz Hanna Kułakowska-Mi-

chalak.

Jak to działa?
Pierwsze 300 minut (czyli 

pięć godzin) pobytu dziecka 

w przedszkolu, liczone od mo-

mentu przyjścia, jest bezpłatne.

Ustawowa opłata w wysokości

1,14 zł będzie naliczana za każdą

rozpoczętą godzinę pobytu

dziecka w przedszkolu (dotyczy

dzieci 3-, 4- i 5-letnich) poza cza-

sem bezpłatnym. Dzieci uczęsz-

czające do 6-latków, tzw. ze-

rówki, na mocy ustawy są

zwolnione z opłat.

System będzie działał w cza-

sie rzeczywistym, tzn. wszyst-

kie operacje dokonywane przy

czytnikach w przedszkolach wi-

doczne będą dla rodziców on-

line. Każdy rodzic dostanie 

z przedszkola login i hasło do in-

dywidualnego konta swojego

dziecka, na którym prowadzone

będą rozliczenia. Na koniec mie-

siąca rodzice poprzez SMS lub 

e-mail automatycznie będą do-

stawać informację z systemu 

o wysokości opłaty należnej za

dany miesiąc.

W przypadku, gdy do jed-

nego przedszkola uczęszcza wię-

cej niż jedno dziecko z jednej ro-

dziny, karty w systemie można

skonfigurować tak, aby możliwe

było zgłoszenie przybycia lub od-

bioru obojga dzieci przy jednym

przyłożeniu karty. System po-

siada również rozbudowany mo-

duł ogłoszeniowy, za pomocą

którego nauczyciele mogą ko-

munikować się z rodzicami, in-

formując o ważnych wydarze-

niach, wycieczkach i ogłosze-

niach dotyczących danej grupy

lub całego przedszkola.

Poprawność naliczania
opłat

System wyposażono w sze-

reg zabezpieczeń dbających 

o poprawność i skuteczność od-

notowywania operacji przyjścia

i wyjścia, co pozwoli zapobiegać

nadużyciom i zapewni prawi-

dłowe wyliczenie opłat.

W przypadku, gdy rodzic lub

inny opiekun nie odbije karty, nie

wprowadzi kodu pin przy wej-

ściu i/lub wyjściu dziecka do/z

przedszkola, system przypisze

(po weryfikacji obecności dziecka

w przedszkolu przez nauczyciela)

jako godzinę przyjścia godz. 6.30

i/lub wyjścia godz. 17.30, w zależ-

ności od tego, czy brakuje odbicia

porannego, czy popołudniowego.

Taki mechanizm zabezpiecza bu-

dżet przed ewentualnymi niedo-

borami finansowymi, zapewnia

sprawiedliwość społeczną oraz

motywuje do dbania o popraw-

ność wykonywania operacji.

– Wdrożenie tego systemu to

jedna z szeregu e-usług, które

wprowadzamy w ramach realiza-

cji projektu dofinansowanego ze

środków Unii Europejskiej pt. „Po-

prawa efektywności i dostępności

e-usług w gminie Piaseczno” 

– mówi burmistrz Daniel Putkie-

wicz. – Nasze działania dotyczące

wdrażania kolejnych e-usług są

również doceniane i nagradzane

w ogólnopolskich konkursach.

Pod koniec 2022 r. zdobyliśmy

pierwsze miejsce w konkursie

Smart City Poland Award 2022

oraz tytuł Samorządowego Li-

dera Cyfryzacji.

Prace wdrożeniowe systemu

e-przedszkole powinny zakoń-

czyć się w czerwcu 2023 r.

W marcu br. w przedszkolach prowadzonych przez gminę Piaseczno rozpocznie się

wdrażanie nowego, elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu przedszkola-

ków w placówce.

Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Rada Miejska zdecydowała o ustanowieniu użytku eko-
logicznego „Redutowa”. Zielony teren u zbiegu ulic Ja-
remy, Okrężnej i Redutowej w Piasecznie powinien po-
zostać maksymalnie niezmieniony.

Zielony teren popularnie zwany Kotyrkami na mocy
uchwały nr 1242/LXII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
14 grudnia 2022 r. został ustanowiony użytkiem ekologicz-
nym „Redutowa”. Większość obszaru, na którym znajduje
się ww. użytek, stanowi priorytetowe w skali Wspólnoty UE
zbiorowisko lasu łęgowego (kod siedliska przyrodniczego
91E0*), co w skali jego położenia w obrębie zabudowy miej-
skiej jest obecnie ewenementem. Znajduje się tutaj również
nieduży płat bagiennego olsu (Ribeso nigri-Alnetum).

Decyzję radnych poprzedziła inwentaryzacja przyrod-
nicza terenu położonego między ulicami Jaremy, Okrężną
i Redutową. Podczas inwentaryzacji wykryto stanowisko
rozrodcze żaby trawnej (Rana temporaria), częściowo
chronionej, głównie ze względu na zagrożenie dla tego ga-
tunku spowodowane nasilającym się i coraz częstszym zja-
wiskiem suszy. W trakcie prowadzonych obserwacji w rowie
i nad brzegiem zbiornika wodnego stwierdzono obecność
larw traszki zwyczajnej (Lissotriton vulgaris). Z punktu wi-
dzenia waloryzacji przyrodniczej tak duże stanowisko roz-
rodcze żaby trawnej, będące jednocześnie miejscem roz-
rodu traszki zwyczajnej, stanowi najcenniejszy element
przyrody na tym terenie.

W ramach prowadzonych obserwacji – w okresie od
początku czerwca do połowy października 2021 r. – stwier-
dzono na tym terenie występowanie ponad 350 gatunków
z różnych grup taksonomicznych, spośród których odno-
towano 63 gatunki podlegające ochronie prawnej (ścisłej
lub częściowej) oraz gatunki rzadkie i ginące. Z odnotowa-
nych gatunków chronionych można wymienić 8 gatunków
flory (w tym roślin naczyniowych, grzybów, mszaków) oraz
55 gatunków zwierząt (m.in. 39 gatunków ptaków, 9 ga-
tunków ssaków, w tym 4 gatunki nietoperzy). Zważywszy
na niewielką powierzchnię tego obszaru (około 2,45 ha)
oraz położenie pośrodku zabudowy miejskiej, jest to wynik
świadczący o wysokim stopniu naturalności i regeneracji
lasu na tym obszarze.

To sami mieszkańcy zwrócili uwagę na szczególną war-
tość przyrodniczą tego obszaru i zaapelowali o pozosta-
wienie go w maksymalnie niezmienionym stanie. Pierwotnie
plany samorządu, w odpowiedzi na wnioski mieszkańców
dotyczące potrzeby uporządkowania terenu i przekształ-
cenia go w niewielki, ale zadbany i bezpieczny skwer, szły
w kierunku stworzenia parku Redutowa. Jednak podczas
konsultacji większość okolicznych mieszkańców opowie-
działa się za pozostawieniem Kotyrek w obecnym „dzikim”
stanie ze względu na wartość przyrodniczą tego terenu.

– Cieszę się, że dzięki inicjatywie mieszkańców i decyzji
radnych mamy szansę zachować ten cenny przyrodniczo ob-
szar w maksymalnie naturalnym stanie – mówi burmistrz Daniel
Putkiewicz. – Pracujemy nad tym, by w podobny sposób chro-
nić również inne przyrodnicze enklawy na terenie naszej gminy.

Użytek ekologiczny „Redutowa” jest drugim tego typu obiek-
tem na terenie naszej gminy. Oprócz niego ta forma ochrony
środowiska dotyczy zbiornika wodnego z terenem przyległym
w zabytkowym parku dworskim w Woli Gołkowskiej.

Użytek ekologiczny
przy ulicy Redutowej

System e-przedszkole już od marca

Rajd rowerowy w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności     Foto archiwum URZĘDU MIASTA
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„Biblioteka Dostępna w Piasecznie”

Pieniądze zostaną przeznaczone

na projekt „Biblioteka Dostępna

w Piasecznie”, który ma na celu

m.in.: uwrażliwienie zespołu na

perspektywę odbiorcy w proce-

sie przygotowywania wydarzeń

przez szkolenia dla pracowni-

ków, współpracę ze środowi-

skiem senioralnym oraz z oso-

bami z niepełnosprawnościami;

zdefiniowanie najważniejszych

punktów podróży odbiorcy do

biblioteki; ułatwienie dostępu do

zbiorów biblioteki; poszerzenie

oferty wydarzeń otwartych 

i dostępnych; współpracę z oso-

bami z niepełnosprawnościami

w zakresie prowadzenia zajęć,

warsztatów, spotkań, koncer-

tów; promocję wydarzeń do-

stępnych i biblioteki jako miej-

sca dostępnego.

Środki z PFRON zostaną

spożytkowane również na za-

kupy infrastruktury tj. książko-

matu, krzesła ewakuacyjnego,

mobilnej pętli indukcyjnej oraz

pętli stanowiskowych do ob-

sługi. Aby wesprzeć osoby nie-

słyszące, punkty obsługi wypo-

sażone zostaną także w dostęp

online do tłumacza PJM. Zwięk-

szy się sama oferta biblioteki.

Już w styczniu bibliotekarze do-

posażyli placówki w 300 książek

z dużą czcionką, pulę kodów do

e-booków oraz aplikację do au-

diobooków. Planowany jest też

zakup sprzętu multimedialnego

do warsztatów w Multicentrum.

Biblioteka ma w planach

również ciekawe warsztaty,

spotkania autorskie z tłumacze-

niem na polski język migowy

oraz koncerty, a także projekt

fotograficzny podsumowujący

realizację całego zadania.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie otrzy-

mała grant w wysokości 197 600 zł na do-

stosowanie oferty do potrzeb osób z nie-

pełnosprawnościami. Środki finansowe

pochodzą z projektu „Kultura bez barier”

realizowanego przez Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Niezbyt atrakcyjny w zimie

mur, stanowiący część ogrodze-

nia terenu Przedszkola nr 8 

w Zalesiu Dolnym, zyskał zupeł-

nie nowe oblicze. Hanna Hladka,

artystka z Ukrainy, która przez

kilka miesięcy pracowała w za-

leskim przedszkolu, stworzyła

projekt, który zyskał akceptację

dyrekcji placówki, a następnie 

w okresie wakacyjnym został

przez autorkę wykonany.

Pierwotnie mural ozdobił

wewnętrzną stronę muru w ra-

mach realizacji projektu granto-

wego „Ogród czterech żywio-

łów”. W efekcie pojawiła się idea

ozdobienia również jego ze-

wnętrznej części, która wpraw-

dzie w sezonie letnim i jesien-

nym jest bardzo atrakcyjna

dzięki porastającemu mur wi-

nobluszczowi, ale przez więk-

szość miesięcy roku szkolnego

jest szara i smutna.

Pracująca w zaleskiej „Ósemce”

na stanowisku pomocy woźnej

(na zastępstwo) artystka, która

opuściła Ukrainę po wybuchu

wojny, dzięki zrealizowanej na

murze przedszkola pracy nie

tylko ozdobiła miejską prze-

strzeń, ale też zostawiła pa-

miątkę po tym niezwykłym

czasie, kiedy mieszkańcy na-

szej gminy okazywali ucieka-

jącym przed wojną obywate-

lom Ukrainy niezwykłe wsparcie.

*

Drzewa namalowane na murze przez artystkę z Ukrainy doskonale komponują się

z tymi rosnącymi w przedszkolnym ogrodzie.

Mural ozdobił ogrodzenie przedszkola

w Zalesiu Dolnym

W lutym swoją premierę będzie miała czwarta już książka
z serii „Mieszkańcy wspominają”, która jest kontynuacją
trwającej od kilku lat akcji „Łapmy stare Piaseczno”.

Autorką wszystkich książek jest Małgorzata Kawka-Piotrow-
ska. Tym razem autorka zabiera nas w podróż do dawnego Za-
lesia Dolnego. Wspomnienia mieszkańców, opowieści o ludziach,
których już z nami nie ma, a także o miejscach, które zmieniły
się nie do poznania – o tym właśnie jest czwarty tom serii.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie zaprasza na spotkanie
autorskie, które odbędzie się w sobotę 18 lutego o godzinie
16.00 w Bibliotece Głównej przy ul. Jana Pawła II 55 w Pia-
secznie. Wstęp wolny.

„Mieszkańcy wspominają”

Foto Joanna Ferlian-Tchórzewska/URZĄD MIASTA

W piątek 20 stycznia br. w czytelni Biblioteki Głównej przy
ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie odbyło się spotkanie au-
torskie z Urszulą Bąkowską, autorką książki „Historia pia-
seczyńskich bibliotek”. Gościem specjalnym spotkania
była Agnieszka Cubała, autorka książek historycznych.

Urszula Bąkowska, która na co dzień pracuje w dziale pro-
mocji piaseczyńskiej biblioteki, opowiedziała o tym, jak powstał
pomysł na napisanie książki oraz jak wyglądał proces zbierania
materiałów. Razem z Agnieszką Cubałą i Sylwią Chojnacką-Tuzi-
mek rozmawiała o trudach pisania pierwszej książki oraz o sa-
tysfakcji, która towarzyszy ukończeniu pracy.

„Historia piaseczyńskich bibliotek” to pierwsza mono-
grafia na temat książnic na terenie gminy Piaseczno. Au-
torka dotarła do materiałów, które rzucają nowe światło
na powstanie sieci bibliotek w mieście i okolicach. Widzimy
zmiany, jakie zaszły na przestrzeni lat. Dzięki książce ob-
serwujemy walkę, jaką podejmowali na co dzień bibliote-
karze i dyrekcja – o nowe lokale, czytelników, książki, po-
prawę warunków pracy. Możemy wrócić pamięcią do
wydarzeń, które były organizowane w Bibliotece Głównej
i filiach. Najcenniejszym elementem pozycji są jednak nie
dokumenty, lecz rozmowy z ludźmi. Wywiady i wspomnie-
nia wzbogacają to wydawnictwo o emocje, ciekawostki,
osobistą perspektywę dawnych i obecnych pracowników.
Tekst uatrakcyjniają zdjęcia i skany – wśród nich takie, które
nigdy wcześniej nie były prezentowane szerszej publicz-
ności (m.in. fragmenty kronik biblioteki). Lektura ta jest
cennym źródłem wiedzy o zmianach w Piasecznie i okoli-
cach, a przede wszystkim o zmianach w myśleniu o dostę-
pie do kultury i literatury w perspektywie lokalnej.

Książkę można wypożyczyć w bibliotekach oraz kupić
w sekretariacie Biblioteki Głównej.

Historia naszych bibliotek

Biblioteka Publiczna w Piasecznie zaprasza na 5. Szaradziarskie
Mistrzostwa Piaseczna o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pia-
seczno. Rozgrywki odbędą się 25 marca (sobota) o godzinie 11.00
w budynku Biblioteki Głównej przy ul. Jana Pawła II 55 w Piasecz-
nie. Zgłoszenia należy wysyłać do 20 marca. Szczegóły dostępne
są na stronie biblioteki: www.biblioteka-piaseczno.pl.

Mistrzostwa szaradziarskie
Zasady oraz harmonogram re-

krutacji do publicznych przed-

szkoli i oddziałów przedszkol-

nych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez gminę 

Piaseczno dostępne są na stro-

nie internetowej przedszkola-

piaseczno.nabory.pl. Na stronie 

internetowej znajdą Państwo

również wzory dokumentów

niezbędnych do złożenia w pro-

cesie rekrutacji.

6 lutego rozpoczęła się re-

krutacja dla dzieci, które będą

kontynuować naukę w danej

placówce. 20 lutego 2023 r. wy-

startuje rekrutacja dla pozo-

stałych kandydatów.

Zasady rekrutacji do pu-

blicznych szkół podstawowych

prowadzonych przez gminę Pia-

seczno na rok szkolny 2023/2024

są dostępne na stronie interne-

towej sp-piaseczno.nabory.pl.

Rekrutacja dla kandydatów do

klas pierwszych szkół podsta-

wowych rusza 27 lutego 2023 r.

*

W lutym rozpocznie się rekrutacja do publicznych szkół i przedszkoli na rok

szkolny 2023/2024.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Foto pl.freepik.com



Piaseczyńska KULTURA

„Grupa MoCarta wśród gwiazd”

to tytuł kolejnego programu

znanego i lubianego kwartetu

smyczkowego. Dzięki temu, że

w Wólce Kozodawskiej mieszka

muzyk Grupy MoCarta, mamy

możliwość zaprosić Państwa

na koncert w ramach projektu

„Sąsiedzi – Sąsiadom”. „Grupa

MoCarta wśród gwiazd” – to

humor, elegancja i najlepsza

muzyka. To rozrywka dla wszyst-

kich pokoleń.

Koncert ma wyjątkowy,

charytatywny charakter, bo

zarówno Grupie MoCarta, jak

i sołtys Wólki Kozodawskiej

Joannie Morawskiej, która do-

prowadziła do realizacji tego

wydarzenia, zależało na tym,

aby dochód z koncertu prze-

kazać na lokalny cel. Stąd

idea, aby koncert zorganizo-

wać w Zespole Szkół Specjal-

nych w Łbiskach-Pęcherach,

a zebrane środki przeznaczyć

na cele statutowe Stowarzy-

szenia „Oni Są”, które wspiera

uczniów i absolwentów Ze-

społu Szkół Specjalnych w Pę-

cherach. Co warto podkreślić,

wczesnym popołudniem od-

będzie się też koncert dla

uczniów i rodziców tej szkoły

oraz dla podopiecznych Śro-

dowiskowego Domu Samopo-

mocy w Pęcherach.

Charytatywny koncert od-

będzie się 9 marca o godzinie

18.30 w Zespole Szkół Specjal-

nych w Pęcherach przy ul.

Chrobrego 83. Bilety w cenie 

80, 100 i 120 zł są dostępne 

w serwisie biletyna.pl. Cały 

dochód ze sprzedaży biletów

zostanie przekazany Stowarzy-

szeniu „Oni Są”.

Organizatorzy: sołectwo

Wólka Kozodawska, Stowa-

rzyszenie „Oni Są”, Centrum

Kultury w Piasecznie, Grupa

MoCarta. Partnerzy: Staro-

stwo Powiatowe w Piasecz-

nie, Urząd Miasta i Gminy

Piaseczno, Zespół Szkół Spe-

cjalnych w Pęcherach.

Charytatywny koncert Grupy MoCarta

Centrum Kultury w Piasecz-

nie zaprasza na koncert jed-

nego z najlepszych nowojor-

skich gitarzystów jazzowych.

Ed Cherry/Arek Skolik Pro-

ject+ już 16 marca o godzinie

20.00 w Domu Kultury!

Ed Cherry najbardziej znany

jest z wieloletniej współpracy 

z trębaczem Dizzym Gillespiem.

Występował także w The United

Nation Orchestra, której płyta

„Live at the Royal Festival Hall”

zdobyła nagrodę Grammy. Gita-

rzyście towarzyszyć będzie Arek

Skolik – jeden z czołowych per-

kusistów jazzowych w Polsce,

należący do grona muzyków,

którzy nie starają się być nowa-

torscy za wszelką cenę. Skolik ra-

czej chyli czoła przed dziesięcio-

leciami tradycji, starając się

wpisać w nią swój muzyczny

temperament. To nieprzeciętnie

muzykalny perkusista o dosko-

nałym warsztacie i poczuciu

swingu, co stawia go wśród

grona najlepszych perkusistów

w kraju. Skład uzupełnią Maciej

Kitajewski na kontrabasie i Paweł

Palcowski na flecie i flugelhornie.

16 marca, godz. 20.00

Dom Kultury w Piasecznie

ul. Kościuszki 49

wstęp 20 zł

Ed Cherry/Arek Skolik Project+

Bajki o dorosłych – koncert

Foto archiwum zespołu 
Centrum Kultury w Piasecznie zaprasza na koncert, któ-
rego nie powinni Państwo przegapić! Zespół Bajki o doro-
słych wystąpi 10 lutego o godzinie 20.00 w Domu Kultury.

Przejmujące teksty i hipnotyzująca muzyka, lawirująca
między art popem, elektroniką a trip hopem, zabiorą w po-
dróż do świata, który z bajkową beztroską ma jednak nie-
wiele wspólnego. Hubert Pyrgies, Stanisław Leszczyński i An-
tek Sojka tworzą wyjątkowy pejzaż, w którym klasyka miesza
się ze współczesnością, a szaleństwo ze spokojem. Zespół
promuje wydany w 2019 roku debiutancki album pt. „Bajki 
o dorosłych”. Trio zagrało dotąd serię entuzjastycznie przy-
jętych koncertów, m.in. podczas: TEDx Lublin, Festiwalu Sztuk
Naturalnych „Zew Natury”, Chonabibe Festiwalu czy teatral-
nego festiwalu „Maskarada”. Utwory Bajek o dorosłych pre-
zentował na antenie radiowej Trójki Marek Niedźwiedzki.

Bajki o dorosłych - koncert zespołu w składzie: Hubert
Pyrgies, Stanisław Leszczyński, Antek Sojka
10 lutego, godz. 20.00
Dom Kultury w Piasecznie, ul. Kościuszki 49
wstęp 20 zł

Otwarte Pracownie

Od 13 do 24 lutego Centrum

Kultury w Piasecznie zapra-

sza na kolejne Otwarte Pra-

cownie! Na czas zimowych fe-

rii przygotowaliśmy kilka-

dziesiąt grup zajęciowych dla

dzieci w każdym wieku!

Zajęcia będą się odbywały

w niemal wszystkich placów-

kach – Przystanku Muzyki,

Strefie Plastyki, Dworcu Kul-

tura i w klubach kultury. Za-

kres warsztatów jest bardzo

szeroki: rękodzieło, malar-

stwo, teatr, rysunek, muzyka,

gry i zabawy, zajęcia ruchowe

i wiele innych. Również Dom

Kultury przygotował dla dzieci

dwie propozycje pod hasłem

„Na nudę!”. Udział w naszych

zajęciach to doskonały pomysł

na ciekawe i rozwijające spę-

dzenie ferii zimowych. Nikt

nie będzie narzekał na brak

wrażeń!

Wszystkie zajęcia są bez-

płatne. Szczegóły dotyczące

warsztatów i zapisów są do-

stępne na stronie internetowej

www.kulturalni.pl.

ZAPRASZAMY!

Katarzyna Miller 
w Piasecznie

Foto archiwum artystki
Biblioteka Publiczna w Piasecznie zaprasza na spotkanie
autorskie w ramach Piaseczyńskiego Miasta Kobiet.

Spotkanie odbędzie się 18 marca (sobota) o godzinie
16.00 w budynku Biblioteki Głównej przy ul. Jana Pawła II
55 w Piasecznie. Gościem biblioteki będzie psycholożka,
psychoterapeutka, felietonistka i pisarka Katarzyna Miller.
Autorka ma na swoim koncie ponad 40 książek, w tym
m.in. „Bez cukru, proszę”, „Być kobietą i wreszcie zwa-
riować” czy „Nie bój się życia”. Bilety będzie można nabyć
online lub w sekretariacie biblioteki. Spotkanie jest reali-
zowane w ramach projektu „Biblioteka Dostępna w Pia-
secznie” i będzie tłumaczone na polski język migowy (PJM).

Ed Cherry Foto Mariusz Krzemiński

Centrum Kultury w Piasecz-

nie zaprasza na koncert „»Ab-

solutnie«, czyli Jacek Bończyk

śpiewa Młynarskiego”!

Jacek Bończyk – aktor, autor

tekstów i reżyser spektakli muzycz-

nych, nagradzany i doceniany za

swoje niezwykłe wykonania dzieł

wybitnych twórców piosenki – ma

zaszczyt i przyjemność zaprezen-

tować program, na który składają

się mistrzowskie utwory geniusza

polskiej piosenki Wojciecha Mły-

narskiego. Bończyk wielokrotnie

współpracował z Młynarskim przy

koncertach i spektaklach, był także

dyrektorem artystycznym Festi-

walu Twórczości Wojciecha Mły-

narskiego, który ma za sobą trzy

bardzo udane edycje.

W programie wieczoru usły-

szymy znane i lubiane przez kilka

pokoleń Polaków piosenki Mły-

narskiego, m.in. „Absolutnie”,

„Bynajmniej”, „Ogrzej mnie”,

„Jeszcze w zielone gramy” czy „Je-

steśmy na wczasach”. Wspólnie

z Jackiem Bończykiem na scenie

wystąpią Konrad Wantrych (pia-

nino) oraz Wojciech „Gumiś”

Gumiński (kontrabas).

23 lutego, godz. 20.00

Dom Kultury w Piasecznie 

ul. Kościuszki 49

wstęp 35 zł

Bończyk śpiewa Młynarskiego

Foto Michał Kubalski/CENTRUM KULTURY W PIASECZNIE

Foto Adam Pietrusiak
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