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W ramach Piaseczyńskie-
go Miasta Kobiet 25 marca
zapraszamy na spotkanie 
z Krystyną Jandą. Wejściówki
można jeszcze zdobyć bio-
rąc udział w konkursie.

*str. 8

Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 22 marca 2017 r.
o godzinie 9.30 w sali 
konferencyjnej Urzędu
Miasta i Gminy, Piaseczno,
ul. Kościuszki 5

www.piaseczno.eu

Spotkaj JandęStrefa płatnego 

parkowania

Informacje 
urzędowe:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej                           str. 2

Sprawozdanie z pracy 

burmistrza str. 2

Rada Działalności 

Pożytku Publicznego

Nowy organ doradczy burmistrza, zaj-

mie się doskonaleniem współpracy or-

ganizacji pozarządowych z samorządem.

str. 3

Czujniki smogu na próbę

W najbliższym czasie PWiK będzie kontro-

lować nieruchomości, które pomimo

możliwości technicznych nie zostały przy-

łączone do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

str. 6

Sprawy na cztery łapy

Ponownie ruszyła akcja bezpłatnego chi-

powania i sterylizacji/kastracji zwierząt  

z terenu gminy Piaseczno. str. 7

Miasto Stołeczne
Warszawa planuje
wprowadzenie
zmian w taryfie
przewozowej, ozna-
cza to niższe stawki
biletów okresowych
w I i II strefie.

Tańsze i nowe bilety ZTM

Nowa strona gminy

Uruchomiony został nowy oficjalny portal

gminy Piaseczno, który zastąpił wysłużoną

dotychczasową stronę pod adresem

www.piaseczno.eu. str. 4

Zapraszamy do udziału w in-

ternetowej ankiecie dotyczącej

pomysłu wprowadzenia strefy

płatnego parkowania w cen-

trum Piaseczna. * str. 2

Zamknięcie ul. Sierakowskiego jest
konieczne ze względu na przebu-
dowę podziemnej części Kanału
Piaseczyńskiego oraz przebudowę
infrastruktury technicznej uloko-
wanej pod jesdnią. W trakcie za-
mknięcia odtworzone zostaną zjaz-
dy uliczne, chodniki oraz nawierzch-
nia jezdni.

Objazdy

Ruch pojazdów od strony po-
łudniowej skierowany zostanie ob-
jazdem prowadzącym ul. Nada-
rzyńską do ul. Wojska Polskiego, 
a następnie ul. Jana Pawła II i ul.
Chyliczkowską do ul. Warszaw-
skiej. Szczegóły objazdu pokazuje
załączona mapka.

Na odcinku ul. Sierakowskie-
go od ul. Nadarzyńskiej do skwe-
ru Kisiela dopuszczony będzie je-
dynie dwukierunkowy dojazd do
posesji.

Komunikacja

Zmianie ulegną też trasy autobu-
sów. Linie ZTM z ul. Sienkiewicza
skręcą w ul. Wojska Polskiego, a na-
stępnie w ul. Jana Pawła II i pojadą da-
lej prosto ul. Chyliczkowską do DK 79.
Linie PKS z kierunku Góry Kalwarii na
rondzie „Solidarności” skierowane zo-
staną na ul. Gerbera, a następnie tak
jak linie ZTM pojadą ulicami Wojska
Polskiego, Jana Pawła II i Chyliczkow-
ską. Szczegóły tras autobusów pre-
zentuje załączona mapka. Przystanek
u zbiegu ulic Jana Pawła II i Wojska
Polskiego przejmie rolę tymczasowo
skasowanego przystanku przy Urzę-
dzie Miasta na ul. Sierakowskiego.

Planowany czas zamknięcia ulicy
Sierakowskiego wynosi około 2 mie-
sięcy. O zmianach w organizacji 
ruchu będziemy informować na bie-
żąco na stronie internetowej gminy
www.piaseczno.eu oraz poprzez sys-
tem powiadamiania SMS.

W związku z przebudową skweru im. Stefana
Kisielewskiego firma Budownictwo Drogowe
Jarpol S.A., wykonawca robót, informuje, że 
18 marca 2017 r. w godzinach porannych za-
mknięta zostanie ul. Sierakowskiego na długo-
ści skweru.

To dobre wiadomości dla naszych
mieszkańców i przykład myślenia
aglomeracyjnego w ramach wspól-
noty samorządów Warszawy i oko-
licznych gmin.

Podczas konferencji prasowej,
która odbyła się 3 marca br., Prezy-
dent m.st. Warszawy Hanna Gron-
kiewicz-Waltz przedstawiła szcze-
góły planowanej oferty biletowej.
Pasażerowie korzystający z biletów
30-dniowych normalnych zaoszczę-
dzą 30 zł miesięcznie, z kolei posia-
dacze 90-dniowych – aż 76 zł mie-
sięcznie. W taryfie biletowej pojawi
się także bilet jednorazowy prze-
siadkowy grupowy ulgowy dla mak-

symalnie 10 osób w cenie 22 zł, co
stanowić ma ułatwienie dla podró-
żujących grup szkolnych.

Obecny na konferencji Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław
Lis wyraził swą aprobatę wobec pla-

nów m.st. Warszawy i podziękował
w imieniu mieszkańców Piaseczna za
tę inicjatywę. Równocześnie zwrócił
uwagę na problem udrożnienia ul. Pu-
ławskiej, z którym stolica powinna się
jak najszybciej zmierzyć.

Ostateczną decyzję w sprawie
zmian w taryfie biletowej podejmą
radni m.st. Warszawy. Możliwe, że
nowe zasady obowiązywać będą już
od czerwca.

*
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Podłącz się do 

kanalizacji

Ze względu na alerty smogowe gmina Pia-

seczno zamontowała na trzymiesięczny

okres próbny pięć czujników wykrywają-

cych pył w powietrzu.                                 str. 5

Burmistrz Zdzisław Lis podczas konferencji prasowej dotyczącej nowej taryfy biletowej  zabiegał również u Prezy-

dent Warszawy o udrożnienie ul. Puławskiej Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
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Sprawozdanie z sesji 

Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 31                  8 lutego  2017 r.

Na początku sesji radni przyjęli protokół z 30. sesji Rady Miejskiej,

sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił prze-

wodniczący Rady Piotr Obłoza. Po wysłuchaniu wniosków i in-

terpelacji skarbnik zapoznała radnych z sytuacją finansową gminy.

Zmiany budżetowe

Radni wprowadzili następujące zmiany w budżecie na 2017 rok:

– zmieniono źródła finansowania projektu Erasmus + w Przed-

szkolu nr 7, Przedszkolu nr 8, Zespole Szkół Publicznych w Józe-

fosławiu, Zespole Szkół Publicznych w Piasecznie, Zespole Szkół

Publicznych w Zalesiu Górnym;

– zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z dożywia-

niem dzieci w czasie akcji „Zima w mieście”;

– kwotę 186 472 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach

oświatowych przeznaczono na remonty bieżące w szkołach;

– kwotę 84 000 zł przeznaczono na projekt i budowę oświetlenia

ciągu pieszego na skrzyżowaniu z drogą DW 873 w Zalesiu Gór-

nym oraz na projekt i budowę oświetlenia parkingu przy terenie

ośrodka „Wisła” w Zalesiu Górnym;

– 27 907 zł przesunięto na odszkodowanie z tytułu obniżenia

wartości nieruchomości położonej w obrębie 24 w Piasecznie.

Zagospodarowanie przestrzenne

– uchylono uchwały Nr 275/XIV/2003, Nr 441/XXI/2004, Nr

71/V/2007 dotyczące działek Skarbu Państwa;

– radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-

wego planu zagospodarowania części wsi Głosków dla działki

nr 96/7 przy ul. Czubatki na odcinku między ulicami Kruka 

i Głuszca;

– uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego części wsi Chojnów;

– w Chylicach zmieniono nazwę ulicy – z „Franka Zubrzyckiego”

na „Marka Grechuty”;

– radni nadali nazwę „Przytulna” ulicy we wsi Julianów;

– zniesiono ochronę dla lasów niestanowiących własności

Skarbu Państwa, na działce nr 32/3 w Mieszkowie.

Nieruchomości

– wydzierżawiono w trybie bezprzetargowym na 2 lata część

działki nr 43, 2/79, 2/80 oraz 2/20 w Piasecznie;

– zdecydowano o nabyciu przez gminę prawa własności do lo-

kalu nr 27 w budynku przy ul. Nadarzyńskiej 4 w Piasecznie;

– radni wyrazili zgodę na sprzedaż działki nr 229 przy ul. Geo-

detów oraz działki nr 306 przy ul. Granitowej w Piasecznie;

– zmieniono uchwałę Nr 667/XXIV/2016 w sprawie sprzedaży

udziałów w działce położonej w Piasecznie przy ul. Młynarskiej;

– radni wyrazili zgodę na zamianę prawa własności niezabu-

dowanej działki nr 43/3, obręb 16;

– radni wyrazili zgodę na wynajem na okres 5 lat lokalu użyt-

kowego w budynku przy ul. Puławskiej 16 w Piasecznie.

Pozostałe

– radni oddalili jako niezasadną skargę A.P. na odmowę pro-

wadzenia procedury „Niebieskiej Karty”;

– zarządzono pobór podatków rolnego, leśnego i od nieru-

chomości od osób fizycznych w drodze inkasa;

– uchwalono zasady obowiązujące w postępowaniu rekruta-

cyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych w gminie Pia-

seczno;

– radni zatwierdzili kryteria drugiego etapu postepowania re-

krutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przed-

szkolnych w szkołach;

– zatwierdzono plan sieci publicznych szkół podstawowych pro-

wadzonych przez gminę Piaseczno.

Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały do-

stępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu.

Zarys najważniejszych spraw,

którymi burmistrz i kierow-

nictwo zajmowali się od 18

stycznia do 8 lutego 2017 r.

Burmistrz ogłosił 

przetargi na:

• dostawę artykułów żyw-

nościowych do SP w Głosko-

wie; wykonawca: część I: FH

DAGR-BIS Sp.j., za cenę 52

485,90 zł, część II: Zakłady

Mięsne „Jadów” Sp. z o.o., za

cenę 56 109,90 zł, część III: Han-

dlo-Fruct, za cenę 62 541,98 zł,

część VI: Coldnord Sp. z o.o., za

cenę 23 483,88 zł;

• dostawę produktów żywno-

ściowych do Gimnazjum nr 1 

w Piasecznie; wykonaw-

ca: część I: STARLES Sp. z o.o.,

za cenę 22 419,48 zł, część II:

SUBUN Zakład Rozbioru i Prze-

twórstwa Mięsa, za cenę

36 195,08 zł, część III: BERA, za

cenę 36 926,09 zł, część IV: Za-

kład PHU „Smaczek”, za cenę

42 646,80 zł, część V: Coldnord

Sp. z o.o., za cenę 13 732,95 zł;

• dostawę owoców i warzyw

mrożonych oraz ryb do ZSP 

w Jazgarzewie, wykonawca:

REN Sp. z o.o., za cenę 28 042,57 zł;

• dostawę produktów żywno-

ściowych do ZSP w Złotokłosie,

wykonawca: część I: FH DAGR-

BIS Sp.j., za cenę 80 001,98 zł;

• przewóz dzieci z Pilawy, Orze-

szyna, Chojnowa, Dobiesza, Woj-

ciechowic, Krępy, Ustanowa do

ZSP w Zalesiu Górnym oraz

przewóz dzieci na basen na tra-

sie Zalesie Górne – GOSiR Pia-

seczno, wykonawca: część I: P.U.

Trans-Sport, za cenę 6,40 zł za 

1 km, część II: P.U. Trans-Sport,

za cenę 6,77 zł za 1 km;

• wzmocnienie ław fundamen-

talnych oraz wykonanie izolacji

poziomej przeciwwodnej po-

mieszczeń piwnicznych w SP nr

2, wykonawca: FRAPOL Sp. z o.o.,

za cenę 210 000,00 zł;

• budowę Centrum Edukacyjno-

-Multimedialnego w Piasecznie,

wykonawca: Polaqua Sp. z o.o.,

za cenę 49 697 405,53 zł;

•dostawę żywności do Przed-

szkola nr 6 w Głoskowie, 

wykonawca: część I: Zakłady

Mięsne „Jadów” Sp. z o.o., za

cenę 32 448,68 zł, część II:

STARLES Sp. z o.o., za cenę 

14 081,87 zł, część III: BERA, za

cenę 40 810,83 zł, część IV: PRI-

MUS, za cenę 22 627,37 zł,

część V: Coldnord Sp. z o.o., za

cenę 5 023,62 zł;

• konserwację lokali i budyn-

ków mieszkalnych należących

do zasobu gminy Piaseczno,

wykonawca: GAZKOR – za cenę

713 895,00 zł;

• dostawę żywności do SP nr 1

w Piasecznie, wykonawca:

część I: SUBUN Zakład Rozbioru

i Przetwórstwa Mięsa, za cenę

54 861,46 zł, część II: Coldnord

Sp. z o.o., za cenę 54 502,35 zł,

część III: P.H. ESTA, za cenę 

47 891,92 zł, część IV: STARLES

Sp. z o.o., za cenę 115 540,37 zł;

• przewóz dzieci z Gołkowa,

Woli Gołkowskiej, Baszkówki,

Głoskowa, Runowa, Henry-

kowa do ZSP w Złotokłosie na

5 trasach, wykonawca: część I

i II: Przewóz Towarów i Osób

Tadeusz Kania, za cenę 7,02zł

za 1 km, część III i IV: Przewóz

Osób Bogusław Wojciechowski,

za cenę 7,02 zł za 1 km;

• budowę ul. Wenus na od-

cinku od ul. Wilanowskiej do

ul. Alaski w Józefosławiu, wy-

konawca: Konsorcjum Firm:

Mabau Sp. z o.o. sp.k., za cenę

1 840 000,00 zł;

• dostawę żywności do ZSP 

w Zalesiu Górnym, wyko-

nawca: część II: Handlo-Fruct,

za cenę 62 851,40 zł;

• dostawę produktów żywno-

ściowych do ZSP w Złotokłosie,

wykonawca: część I: ALMAX-

DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., za

cenę 75 928,14 zł, część II:

SUBUN Zakład Rozbioru i Prze-

twórstwa Mięsa, za cenę 

81 157,65 zł, część III: BERA, za

cenę 39 395,87 zł, część V: IN-

TERBLOK POLSKA Sp. z o.o., za

cenę 20 200,95 zł;

• dostawę żywności do Gim-

nazjum nr 2 w Piasecznie, wy-

konawca: część I: Firma Han-

dlowa DAGR-BIS Sp.j., za cenę

34 339,23 zł, część II: Zakłady

Mięsne „Jadów” Sp. z o.o., za

cenę 44 647,05 zł, część III:

BERA, za cenę 36 411,13 zł, część

IV: Coldnord Sp. z o.o., za cenę

18 967,20 zł;

• zakup, dostawę i rozładunek

workowanego węgla Orzech I

dla podopiecznych MGOPS 

z gminy Piaseczno, wykonaw-

ca: PHU „Sukces”, za cenę 820 zł

za 1 tonę.

Burmistrz unieważnił

przetargi na:

• przewóz dzieci z Gołkowa,

Woli Gołkowskiej, Baszkówki,

Głoskowa, Runowa, Henry-

kowa do zespołu Szkół Pu-

blicznych w Złotokłosie na 

5 trasach – unieważniono 

w części V;

• dostawę żywności do ZSP 

w Zalesiu Górnym – unieważ-

niono w części I, III, IV i V;

• dostawę produktów żywno-

ściowych do ZSP w Złotokłosie

– unieważniono w części IV.

W tym okresie burmistrz

zajmował się bieżącymi spra-

wami, m.in. odbyły się następu-

jące spotkania i wydarzenia 

z udziałem burmistrza:

23 stycznia

– udział w Kongresie Organizacji

Pozarządowych;

24 stycznia

– spotkanie z PKP;

– spotkanie z Mazowieckim

Wojewódzkim Konserwato-

rem Zabytków;

27 stycznia

– udział w posiedzeniu Młodzie-

żowej Rady Gminy;

– udział w uroczystościach ju-

bileuszowych 50-lecia, 60-lecia

oraz 70-lecia pożycia małżeń-

skiego;

– podsumowanie roku sporto-

wego 2016 – Gala Sportu;

29 stycznia

– otwarcie świetlicy w Bo-

browcu;

2 lutego

– spotkanie w sprawie koncepcji

szkoły w Julianowie;

6 lutego

– udział w rocznej odprawie 

Komendy Powiatowej Policji 

w Piasecznie;

7 lutego

– spotkanie z przedstawicielami

gmin Góra Kalwaria oraz Kon-

stancin-Jeziorna w sprawie bu-

dowy ścieżek rowerowych.

Burmistrz na bieżąco orga-

nizował posiedzenia kierownic-

twa urzędu, podczas których

omawiane były bieżące sprawy

gminy, współpracował z orga-

nami Rady Miejskiej oraz brał

udział w posiedzeniach komisji

Rady Miejskiej. *

Sprawozdanie z pracy burmistrza

od 18 stycznia do 8 lutego 2017 r.

Strefa płatnego parkowania?

We wtorek 28 lutego w Urzędzie
Miasta odbyło się pierwsze spo-
tkanie, na którym radni oraz kie-
rownictwo Urzędu dyskutowali 
z przedsiębiorcami ze ścisłego
centrum Piaseczna na temat
możliwości wprowadzenia strefy
płatnego parkowania na fragmen-
cie ul. Kościuszki, wokół skweru
Kisiela oraz na ul. Rynkowej.

Taka strefa mogłaby być pa-
naceum na problem notorycz-
nego braku miejsc postojowych
wzdłuż głównych arterii w mie-
ście. Przedsiębiorcy od dawna
wskazują, że samochody parku-
jące przez wiele godzin wzdłuż
sklepów i punktów usługowych
utrudniają dostęp dla klientów.

Dlatego warto zastanowić
się na strefą parkowania, gdzie
np. pierwsze kilkadziesiąt mi-
nut byłoby darmowe, z myślą 
o osobach, które załatwiają
sprawy w urzędach bądź doko-
nują zakupów. Wprowadzenie

rotacyjności miejsc zwiększy-
łoby liczbę potencjalnie korzy-
stających osób.

Obecnie wzorem innych
miast rozważane jest urucho-
mienie takiej strefy. W pierw-
szym etapie mógłby to być ciąg
ul. Kościuszki, od rynku do ul.
Nadarzyńskiej, miejsca posto-
jowe na odcinku ul. Sierakow-
skiego wzdłuż skweru Kisiela
wraz z łącznikiem przy Urzę-
dzie Miasta oraz wzdłuż ul.
Rynkowej.

W trakcie spotkania kupcy
zwrócili uwagę, że wytyczenie
strefy na zbyt krótkim odcinku
może spowodować, że jeszcze
trudniej będzie znaleźć wolne
miejsce w obszarze nieobjętym
płatnym parkowaniem, gdzie
również już dziś utrudniony
jest dostęp do lokali usługo-
wych. Dlatego rozważyć należy
rozszerzenie strefy na cały ciąg
ul. Kościuszki.

Według dokonanej analizy
roczny koszt takiej strefy wy-
niósłby ok. 287 tys. zł. Celem sa-
morządu nie jest chęć zysku,
tylko uporządkowanie parko-
wania w mieście. Nic nie jest
jeszcze postanowione, temat
jest wciąż przedmiotem analiz.
Konieczna jest identyfikac-
ja skali udziału mieszkańców 
i kupców w obszarze strefy,
uzgodnienie parametrów, pro-

pozycja stawek za czas parko-
wania czy abonamentów.

Na stronie internetowej
gminy Piaseczno www.pia-
seczno.eu umieszczona zo-
stała ankieta z pytaniami do-
tyczącymi strefy płatnego
parkowania. Odpowiedzi na
pytania oraz swoje sugestie
można też wysyłać do koń-
ca marca na adres mailowy: 
konsultacje@piaseczno.eu.

Zapraszamy do udziału w ankiecie na temat możliwości wprowadzenia w ścisłym
centrum miasta strefy płatnego parkowania.

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na podstawie art. 35

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-

mościami (DzU z 2016 roku, poz. 2147) informuje, iż na ta-

blicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul.

Kościuszki 5 – na I piętrze przy sekretariacie burmistrza

oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu zamiesz-

czony został do publicznej wiadomości Wykaz Nierucho-

mości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bez-

przetargowym: część działki ozn. nr 43, 2/79, 2/80, obr. 17

oraz działki nr 2/20, obr. 17, położonych w Piasecznie 

w rejonie ulic Wojska Polskiego i Kusocińskiego19; części

działki nr 315/16 położonej w Wólce Kozodawskiej w rejonie

ul. Krokusowej; części działki nr 39, obr. 78, położonej 

w Piasecznie w rejonie al. Brzóz; części działek ozn. nr 47,

49, 50, obr. 20, położonych w Piasecznie pomiędzy ulicami

Sierakowskiego i Kościuszki.

Wykaz nieruchomości  do wydzierżawienia
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Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy w Pia-

secznie Natalia Kapusta została wybrana przez Polską

Radę Organizacji Młodzieżowych na Europejską Delegatkę

Dialogu Usystematyzowanego. Foto Miłosz Gibas

Głównym zadaniem delegatki będzie reprezentacja Pol-

ski podczas Europejskiej Konferencji Młodzieży na Malcie.

Europejska Konferencja Młodzieży jest jednym z głów-

nych elementów każdej prezydencji w Radzie Europejskiej

(cyklicznie przekazywanej innemu krajowi co pół roku).

Uczestniczy w niej młodzież, a także europejscy politycy

oraz inne osoby mające wpływ na kształtowanie polityki

europejskiej w zakresie rozwoju i wdrażaniu nowych roz-

wiązań dla młodzieży. Konferencja umożliwia młodym oso-

bom dyskusję z decydentami o kwestiach mających szcze-

gólny wpływ na ich życie.

Dialog Usystematyzowany, prowadzony pomiędzy

młodymi Europejczykami a decydentami, to jedno z głów-

nych założeń europejskiej polityki młodzieżowej. Radna

Młodzieżowej Rady Gminy została wybrana na delegatkę

między innymi ze względu na długoletnią współpracę MRG

z Radą Miejską oraz burmistrzem gminy Piaseczno w kwe-

stii kształtowania oraz wdrażania rozwiązań szczególnych

dla piaseczyńskiej młodzieży.

Europejska Konferencja Młodzieży odbędzie się w Bu-

gibba na Malcie w dniach 20–23 marca 2017 roku. Hasło

przewodnie konferencji to: „Gotowi do dorosłego życia,

gotowi do życia w społeczeństwie – ułatwienia dla młodych

ludzi do działania w zróżnicowanej, zjednoczonej i pojed-

nanej Europie”.

Naszej młodzieżowej radnej serdecznie gratulujemy 

i życzymy powodzenia!

Rada Działalności Pożytku Publicznego

Podczas pierwszej sesji, 7 marca
br., wybrany został zarząd Rady
Działalności Pożytku Publicz-
nego w składzie: Wioletta Urban
– przewodnicząca Rady, Stani-
sław Szczyciński – wiceprze-
wodniczący oraz Ewa Lubianiec
– sekretarz.

Pierwsze obrady rozpoczęły
się od powitania nowo wybra-
nych członków Rady przez bur-
mistrza Zdzisława Lisa. Bur-
mistrz podziękował przedstawi-
cielom organizacji za chęć dzia-
łania na rzecz mieszkańców. Na
pierwszej sesji obecny był rów-
nież wiceburmistrz Daniel Put-
kiewicz, który zwrócił się do
członków Rady z prośbą o zaopi-
niowanie projektu aktualiza-
cji Strategii Rozwoju Miasta 
i Gminy Piaseczno. W wolnych
wnioskach przewodnicząca
Rady Wioletta Urban zapropo-
nowała rozpoczęcie prac nad
stworzeniem regulaminu pracy
Rady, z kolei pozostali radni włą-
czyli się w dyskusję nad możli-
wymi przyszłymi działaniami
Rady oraz zasugerowali rozpo-
częcie prac nad harmonogra-
mem jej działań.

Rada Działalności Pożytku
Publicznego została powoła-
na 10 lutego 2017 roku przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Pia-
seczno na podstawie wcześniej-
szej uchwały Rady Miejskiej,
jako organ doradczy i opinio-
dawczy. W organie zasiada 14
członków, w tym: 9 przedstawi-
cieli organizacji pozarządowych,

3 przedstawicieli Rady Miejskiej
oraz 2 przedstawicieli burmi-
strza. Przedstawiciele organiza-
cji pozarządowych zostali wy-
brani do Rady podczas Kon-
gresu Organizacji Pozarządo-
wych 23 stycznia 2017 roku. Ce-
lem Rady jest wzmocnienie
społeczeństwa obywatelskiego,
rozwijanie partnerstwa i dosko-

nalenie współpracy pomiędzy
gminą Piaseczno a organiza-
cjami pozarządowymi na rzecz
mieszkańców gminy.

Zarządzenie burmistrza 
z zatwierdzonym składem Ra-
dy dostępne jest na stronie
bip.piaseczno.eu w zakładce
„Gmina piaseczno/Organy do-
radcze”.

Powołano organ doradczy burmistrza, którego zadaniem jest rozwijanie partnerstwa 
i doskonalenie współpracy organizacji pozarządowych z samorządem.

Z Młodzieżowej Rady
Gminy na Maltę

Pierwsze posiedzenie nowego organu doradczego burmistrza                              Foto Miłosz Gibas

Wraz z pierwszymi oznakami wiosny gmina rozpoczęła

sprzątanie miasta z zalegającego na drogach i chodnikach

piachu. Zakończenie prac planuje się na połowę kwietnia,  

o ile pozwolą  na to warunki pogodowe.

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Na wiosnę planuje się także nowe nasadzenia.  W tym roku

będą one związane z rewaloryzacją parku miejskiego oraz

pielęgnacją parków i zieleńców, które wybudowane zostały

w ciągu ostatnich 3 lat, jak te na Górkach Szymona, Parku

przy Ogrodowej oraz Parku Zachodniego przy Alei Róż.

Tradycyjnie zaplanowano także ukwiecenie miasta na

klombach wzdłuż głównych ulic oraz w donicach. 

Z kolei jeśli chodzi o zimę, gmina Piaseczno, która od-

powiada za zimowe utrzymanie dróg gminnych i przyległych

do nich chodników, w samym tylko grudniu i styczniu na sól

i mieszankę wykorzystaną podczas akcji „Zima” wydała

ponad 1 mln zł. Zużyto 335 ton soli oraz 188 ton mieszanki.

Kolejne 350 tys. zł gmina wydała na sól i mieszankę w lutym,

w tym samym miesiącu zużyto około 150 ton soli i 63 tony

mieszanki.

Wiosenne porządki 

Aktualizacja Strategii Rozwoju

Celem dokumentu jest wskaza-
nie kierunków dalszego rozwoju
piaseczyńskiej wspólnoty lokal-
nej w perspektywie najbliższych
kilkunastu lat. Struktura doku-
mentu prowadzi od badań i ana-
liz po wnioski, które składają się
na raport analityczno-diagno-
styczny. Raport z kolei stanowi
podstawę do opracowania wy-
tycznych rekomendacji strategii
rozwoju. Rekomendacja obej-
muje aktualizację sformułowa-
nia wizji i misji gminy. Przekłada
się to na wytyczenie głównych
priorytetów oraz na propozycje
programów i celów operacyj-
nych, a w konsekwencji konkret-
nych zadań i działań, które na-
leży podejmować w różnych
zdefiniowanych obszarach.

Dokument nawiązuje do do-
kumentów strategicznych wyż-
szego rzędu: Strategii Rozwo-
ju Kraju, Województwa, Obsza-
ru Metropolitalnego Warszawy
oraz Powiatu Piaseczyńskiego.
Wskazuje też na różne możliwe
źródła finansowania podejmo-
wanych działań.

Aktualizacja strategii roz-
woju ważna jest zarówno za
względu na spójność podejmo-
wanych działań, jak i w kontek-
ście pozyskiwania środków 
zewnętrznych na cele inwesty-
cyjne, gdyż bardzo często przy
aplikacji o środki taki dokument
jest niezbędny.

Dokument, który wskazuje
główne cele strategiczne gminy
do 2030 roku, wraz z formu-
larzem dostępny jest w Biulety-
nie Informacji Publicznej  pod ad-
resem  www.bip.piaseczno.eu 
w dziale „Gmina Piaseczno” 
w zakładce „Plany i strategie”.

Wypełniony formularz moż-
na przekazać:
1) drogą elektroniczną na adres:
strategia@piaseczno.eu;
2) drogą korespondencyjną na
adres: Urząd Miasta i Gminy Pia-
seczno, ul. Kościuszki 5, 05-500
Piaseczno, z dopiskiem „Konsul-
tacje – Projekt Strategii”;
3) osobiście w Kancelarii Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Ko-
ściuszki 5, pn. w godz. 8.00–18.00,
wt.-pt. w godz. 8.00–16.00.       *

Trwają konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy
Piaseczno do roku 2030. Swoje uwagi do projektu można składać do 22 marca.

Wymień stary piec
Można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Piaseczno na
zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny.

Wydział Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Rolnej Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno infor-
muje, że można składać wnios-
ki o udzielenie dotacji celowej 
z budżetu gminy Piaseczno na
zmianę systemu ogrzewania na
proekologiczny, polegającą na
zmianie ogrzewania węglowego

na ogrzewanie gazowe, olejowe,
gazowo-olejowe lub elektryczne,
oraz wnioski o udzielenie dotacji
na dofinansowanie inwestycji
związanej z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii 
w gminie Piaseczno, tj. na zakup
i montaż instalacji układu solar-
nego oraz pomp ciepła.

Dotacje będą udzielane zgod-
nie z obowiązującymi uchwa-
łami Nr 461 oraz Nr 459 Rady
Miejskiej w Piasecznie z roku
2016, opublikowanymi w Dzien-
niku Urzędu Województwa 
Mazowieckiego z dnia 12 lutego
2016 roku, poz. 1314 oraz poz.
1313.

Wnioski należy składać do
Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Rolnej, Piaseczno,
ul. Wojska Polskiego 54, pokój 2.

Wnioski oraz załączniki moż-
na pobrać ze strony internetowej
gminy www.piaseczno.eu lub 
w Wydziale Ochrony Środowiska.

*
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Nowa strona gminy

Teraz gminna strona ma bardziej
informacyjno-portalowy charak-
ter. Została zbudowana w opar-
ciu o najnowsze narzędzia i speł-
nia standardy WCAG 2.0, czyli
jest przyjazna dla osób niepełno-
sprawnych.

Na stronie, oprócz  aktualno-
ści, prezentowane są treści z za-
kresu m.in. historii, przyrody czy
turystyki. Można również odna-
leźć podstawowe fakty o gminie
oraz obejrzeć film w dziale multi-
media lyb przeczytać „Gazetę Pia-
seczyńską”, a także zapisać się do
systemu powiadamiania SMS czy
newslettera.

Na stronie uwidocznione są
też odsyłacze do dziesięciu in-
nych tematycznych portali pro-
wadzonych przez gminne jed-
nostki organizacyjne. Jest to m.in.
strona oświatowa, kulturalna,
sportowa, biblioteczna, strona
Młodzieżowej Rady Gminy czy

gospodarki odpadami. Na głów-
nej stronie dzięki kanałom RSS
automatycznie prezentowane są
najnowsze treści umieszczane na
innych gminnych stronach.

– Wygląd strony to jedno, na-
tomiast najważniejsze są publiko-
wane na niej treści. Mamy ambi-
cję, aby nasze informacje były jak
najbardziej przydatne dla miesz-
kańców i aktualne. To dla nas naj-
większe wyzwanie – mówi Łukasz
Wyleziński, kierownik Biura Pro-
mocji i Informacji. Strona jest 
w pełni responsywna, czyli dosto-
sowuje układ treści w zależności
od rodzaju wyświetlacza. – Staty-
styki pokazują, że już ponad po-
łowa odwiedzin naszej strony od-
bywa się przy wykorzystaniu
urządzeń mobilnych, teraz nawi-
gacja na tabletach czy telefonach
nikomu nie powinna stwarzać 
kłopotów – zauważa Łukasz 
Wyleziński.                                                   *

Uruchomiony został nowy oficjalny portal gminy Piaseczno, który zastąpił wysłu-
żoną dotychczasową stronę pod adresem www.piaseczno.eu.

Kontrole prawidłowej segregacji odpadów

Problem dotyczy głównie odpa-
dów szklanych oraz „suchych”.
Informacje, że dostarczany su-
rowiec nie spełnia kryteriów ja-
kościowych, napływają także
od firm recyclingowych. Wielo-
krotnie w pojemnikach i wor-
kach na odpady segregowane
znajdują się nieczystości, które
nie należą do danej frakcji od-
padów. Zgodnie z hierarchią
sposobów postępowania z od-
padami, należy przede wszyst-
kim zapobiegać ich powstawa-
niu, a te już wytworzone –
ponownie wykorzystać lub
poddać recyclingowi. Prawi-
dłowo posegregowane odpa-
dy stanowią cenny surowiec,
który przekazywany jest do po-
nownego wykorzystania lub
recyclingu. Im więcej odpadów
trafi na składowisko, tym ich
zagospodarowanie będzie droż-
sze, a to w konsekwencji będzie
miało wpływ na wysokość

stawki opłaty. Składowanie od-
padów jest zatem najgorszą 
i najdroższą metodą ich zago-
spodarowania.

Dlatego w celu sprawdzenia
właściwego postępowania z od-
padami gmina Piaseczno infor-
muje, że będą wprowadzone kon-
trole zawartości worków i po-
jemników do gromadzenia odpa-
dów zbieranych zarówno selek-
tywnie, jak i nieselektywnie. Kon-
trole będą przeprowadzane przez
Wykonawców odbierających od-
pady. W przypadku gromadzenia
odpadów niezgodnie z ich prze-
znaczeniem odpady zostaną ode-
brane jako odpady zmieszane, 
a pojemnik lub worek zostanie
oznakowany czerwoną kartką.

W przypadku, gdy właści-
ciel nieruchomości zadeklaro-
wał selektywną zbiórkę odpa-
dów, a faktycznie jej nie wy-
konuje, burmistrz może wydać
decyzję o naliczeniu opłaty jak

za odpady zbierane nieselek-
tywnie (zgodnie z art. 60 usta-
wy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach – DzU z 2016
roku, poz. 250 ze zm.).

Prosimy zatem o przestrze-
ganie przyjętych w gminie Pia-
seczno zasad segregacji, ponie-
waż niewłaściwe sortowanie
odpadów może być przyczy-
ną wzrostu wysokości stawki

opłaty za odbiór i zagospodaro-
wanie nieczystości komunal-
nych.

Szczegółowy sposób postę-
powania z odpadami został za-
mieszczony w dostarczonych
Państwu harmonogramach,
broszurach oraz na stronie in-
ternetowej www.odpady.pia-
seczno.eu.

*

Wykonawcy odbierający odpady, firmy PPHU Lekaro i PUK Piaseczno, coraz częściej
zgłaszają zastrzeżenia do jakości segregowanych odpadów. Dlatego wprowadzone
zostały kontrole zawartości worków i pojemników.

100-lecie szkoły w Chylicach

Dyrekcja, nauczyciele, rodzice 
i uczniowie Zespołu Szkół Publicz-
nych w Chylicach zapraszają
wszystkich zainteresowanych, 
a zwłaszcza absolwentów, na ob-
chody jubileuszowe, które odbędą
się 20 maja 2017 r. Będzie to dosko-
nała okazja do przypomnienia hi-
storii naszej szkoły, wspomnień,
spotkań uczniów i absolwentów,
pracowników szkoły, rodziców
oraz wszystkich sympatyków na-
szej placówki.

Przygotowania do tego wyda-
rzenia trwają. Między innymi zbie-

ramy szkolne pamiątki, np. zdjęcia,
dawne świadectwa, stare zeszyty,
ściągawki, dzienniczki ucznia, pa-
miętniki itp. (udostępnione mate-
riały zwrócimy). Absolwentów
szkoły w Chylicach i byłych pra-
cowników prosimy o podzielenie
się z nami wspomnieniami z lat
szkolnych oraz wiedzą na temat hi-
storii szkoły. Wspomnienia, zdjęcia
i pamiątki można dostarczyć bez-
pośrednio do szkoły lub przesłać na
adres: stulecie@szkolachylice.pl.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i Rada Rodziców ZSP w Chylicach

Zespół Szkół Publicznych w Chylicach świętuje w tym roku setne urodziny oraz
dziesięciolecie nadania placówce imienia ks. Jana Twardowskiego. 

Zbiórki krwi w roku 2017

Zachęcamy do oddawania krwi! Zbiórki w Piasecznie

odbędą się 15 marca, 17 maja, 19 lipca, 20 września, 15

listopada w godz. 9.00-13.00. Specjalny bus będzie ocze-

kiwał w Piasecznie przy krzyżu, u zbiegu ulic Jana Pawła II

i Puławskiej.

Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi powinien:

* w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok. 

2 litrów płynów (woda mineralna, soki),

* być wyspanym,

* spożyć lekki posiłek (pieczywo, chuda wędlina, ser biały),

* wykluczyć z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego:

mleko, masło, kiełbasę, pasztet, rosół, tłuste mięso oraz

jajka, orzeszki ziemne i ciasta kremowe,

* ograniczyć palenie papierosów,

* być zdrowy, nie przyjmować leków,

* być trzeźwy,

* pamiętać o dowodzie osobistym (oddać krew mogą

tylko osoby pełnoletnie).

Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Krew po-

biera się zawsze sprzętem jednorazowego użytku. Ostatni

dawcy przyjmowani są o godz. 12.30.

Akcję organizują:

• Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, 

• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

w Warszawie, 

• Klub Honorowych Dawców Krwi w Górze Kalwarii.

Grupa spacerowa

Na terenie gminy Piaseczno odbywają się spotkania spa-

cerowe z psami organizowane przez Osadę Psów Północy. 

Pierwszy spacer już za nami, jednak organizator wciąż

przyjmuje zgłoszenia od osób chętnych do uczestnictwa

w kolejnych spotkaniach. Każdy, kto ma psa i chce zacząć

spędzać z nim aktywnie czas, może dołączyć do grupy

spacerowej.

Najbliższy spacer zaplanowano na 25 marca br. Zain-

teresowani udziałem proszeni są o kontakt z organizato-

rem pod numerem telefonu: 660 693 307.

Więcej informacji na stronie: fb.com/OsadaPsowPolnocy.

Miasteczko Westernowe w Runowie zaprasza także 

26 marca na Piknik Rodzinny z pokazem psich zaprzęgów,

który rozpocznie się o godzinie 11.00. W programie: pokaz

tańca kowbojskiego, warsztaty kukiełkowe, pokaz psich za-

przęgów.
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Higiena jamy ustnej 
u dzieci

W marcu gmina Piaseczno rozpoczyna projekt „Higiena jamy

ustnej u dzieci z uzębieniem mlecznym”.

Projekt będzie realizowany w jedenastu publicznych pla-

cówkach przedszkolnych gminy Piaseczno. Doświadczony lekarz

stomatolog przeprowadzi wykłady dla dzieci oraz zaprezentuje

film przystosowany do odbioru przez dziecko w wieku przed-

szkolnym.

Czujniki smogu na próbę
Ze względu na alerty smogowe gmina Piaseczno zamontowała na trzymie-

sięczny okres próbny pięć czujników wykrywających pył w powietrzu.

Autonomiczne stacje do analizy
pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 
i PM1,0 zostały umieszczone na
obiektach położonych w następu-
jących lokalizacjach: przy szkołach
przy ul. Orężnej, ul. Szkolnej, ul.
Świętojańskiej i al. Kasztanów
oraz przy oczyszczalni ścieków 
w Piasecznie. Lokalizacje czujni-
ków zostały wybrane w taki spo-
sób, aby reprezentowane były
różne typy zabudowy i zagospo-
darowania terenu: zabudowa wie-
lorodzinna ze znacznym udziałem
zieleni wysokiej (ul. Szkolna), in-
tensywna zabudowa jednoro-
dzinna z niewielkim udziałem zie-
leni, głównie niskiej (ul. Orężna),
intensywna zabudowa jednoro-
dzinna ze średnim udziałem zie-
leni wysokiej (ul. Świętojańska),
ekstensywna zabudowa jednoro-
dzinna z bardzo wysokim udzia-
łem zieleni wysokiej (al. Kaszta-
nów), a także tereny produkcji,
składów itp. (oczyszczalnia ście-
ków).

Czujniki badają stężenie pyłu
metodą optyczną (Laser Optical
Particle Counter), dane przekazują
za pomocą Wi-Fi do aplikacji, która
na ich podstawie, uwzględniając
też inne wartości (np. tempera-
turę, wilgotność czy kierunek wia-
tru), przygotowuje indeks jakości
powietrza. Wyniki pomiarów pre-
zentowane są przystępnej formie

(wykresy, tabele, mapa z punk-
tami pomiarowymi, mapy obsza-
rowe). Stosowanie czujników
umożliwia tworzenie map zanie-
czyszczeń, większą dokładność w
typowaniu „trucicieli” i monitoro-
wanie problemu zanieczyszczenia
powietrza. Uzyskiwane wyniki
mogą być ważnym źródłem infor-
macji dla osób decydujących o lo-
kalizacji inwestycji budowlanych,
a także wskazywać rejony miasta,
w których należałoby zachęcać
mieszkańców do wymiany syste-
mów grzewczych (i wspierać ich
w tym) oraz zintensyfikować pro-
wadzenie kontroli przez straż
miejską w zakresie spalania odpa-
dów. Przez pierwsze 2, 3 tygodnie
funkcjonowania systemu wyniki
będą dostępne tylko dla wybra-
nych pracowników Urzędu Mia-
sta. W ww. czasie czujniki będą
kalibrowane, tak aby odpowiadały
normom, sprawdzane będą rów-
nież funkcjonalności systemu
oraz będą usuwane ewentualne
awarie, które są nieuniknione 
w okresie „rozruchu” systemu. Po
około 2, 3 tygodniach wyniki będą
dostępne dla wszystkich miesz-
kańców.

Oblicza się, że rocznie około
45 000 osób w Polsce umiera
przedwcześnie z powodu zanie-
czyszczenia powietrza, a jednymi
z najbardziej uporczywych sub-

stancji zanieczyszczających, bę-
dących składnikiem tzw. niskiej
emisji, są pyły. Im mniejszy roz-
miar cząsteczek pyłu, tym więk-
sza szkodliwość i niebezpieczeń-
stwo dla zdrowia, szczególnie
osób starszych i dzieci. Pyły wy-
dzielają się w trakcie spalania
drewna, palenia śmieci, pracy
niesprawnych pieców, są obecne
w spalinach samochodowych.
Odpowiadają za przewlekłe cho-
roby nie tylko układu oddecho-
wego. Powodują podrażnienia na-
skórka i śluzówki, a także pylicę,
nowotwory płuc, astmę czy PO-
ChP (przewlekłą obturacyjną
chorobę płuc).

System zainstalowany na te-
renie miasta działa bezprzewo-
dowo także w oparciu o licencjo-
nowane zakresy częstotliwości,
dając praktycznie nieograniczony
zasięg i możliwości rozbudowy.
System będzie pracował na tere-
nie gminy na razie przez 3 mie-
siące, a jeżeli się sprawdzi, plano-
wana jest kontynuacja jego
działania oraz zwiększenie za-
równo liczby czujników, jak i ob-
szaru, na którym będą one zloka-
lizowane, tak by objęte pomiarami
było nie tylko miasto Piaseczno,
ale także intensywnie zurbanizo-
wane tereny wsi (np. Józefosław
czy Julianów).                                             *

Dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy będą mogły sko-

rzystać ze szczepień przeciwko pneumokokom i przeciwko

zakażeniom brodawczaka ludzkiego (HPV), które sfinansuje

gmina Piaseczno.

Szczepienia będą realizowane w ramach samorządowych

programów polityki zdrowotnej, które otrzymały pozytywną

ocenę z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

W 2017 roku na realizację szczepień przeciwko pneumo-

kokom dla dzieci w wieku 2–5 lat zarezerwowano 70 000,00 zł.

Natomiast środki do wykorzystania na szczepienia przeciwko

zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego dla 13- i 14-latków

(chłopcy i dziewczęta) to aż 194 000,00 zł.

Udział w szczepieniach wymaga zgody od rodziców/opie-

kunów prawnych i poprzedzony będzie konsultacją me-

dyczną lekarza uprawnionego do prowadzenia szczepień

profilaktycznych.

Szczepienia realizowane będą przez następujące przy-

chodnie wyłonione w drodze konkursu:

1) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwar-

tego w Piasecznie, ul. Fabryczna 1 (we wszystkich filiach, czyli:

Piaseczno, Gołków, Głosków, Złotokłos, Zalesie Górne);

2) „Zdrowie To My” S.C. z siedzibą w Józefosławiu, ul. Urocza 14.

Bezpłatne szczepienia

dla dzieci

To dzięki podatkom, ale tylko
osób rozliczających się w Pia-
secznie, w tym roku gmina
może przeznaczyć ponad 100
mln zł na inwestycje i remonty.
– Korzystając z publicznego
transportu, wysyłając dzieci do
szkoły, narzekając na brak chod-
nika czy przyzwoitej drogi, pa-
miętajmy, że jakość usług i ilość
nowych inwestycji uzależnione
są od dochodów gminy, a te w
przeważającej mierze pochodzą
z udziału w podatkach od osób
fizycznych i prawnych. Zamoż-
ność naszej gminy uzależniona
jest więc od zamożności miesz-
kańców i ich rzetelności w pła-
ceniu podatków – wyjaśnia bur-
mistrz Zdzisław Lis.

To proste, wystarczy

ZAP-3

Dzisiaj przepisy nie wyma-
gają meldunku, aby płacić po-
datki w miejscu zamieszkania.
Wypełniając PIT, wystarczy
wskazać jako miejsce zamiesz-
kania gminę Piaseczno oraz do-
łączyć wypełniony formularz
aktualizacyjny ZAP-3. W ten
sposób wspieramy okolicę, 
w której mieszkamy, a więc
wpływamy na otaczającą nas
rzeczywistość.

Na co idą Twoje 

pieniądze?

Na stronie internetowej
www.piaseczno.nacoidamojepie-
niadze.pl można sprawdzić, jak pie-
niądze z naszych podatków wyda-
wane są przez gminę Piaseczno.

– Program, który jest swego ro-
dzaju kalkulatorem mieszkańca,
pokazuje, w jakim stopniu po-
szczególny podatnik przyczynia się
do rozwoju swojej gminy, płacąc 
w niej podatki. Z drugiej strony jest
to narzędzie, które każdemu po-
zwala ocenić, czy podział wydat-
ków na konkretne dziedziny i za-
dania realizowane przez samorząd
jest zgodny z jego oczekiwaniami
– mówi Łukasz Wyleziński, kierow-
nik Biura Promocji i Informacji
Gminy Piaseczno. – Właśnie wpro-
wadziliśmy do programu dane 
z budżetu na 2017 rok i wkrótce bę-
dzie można porównać wydatki te-
goroczne z latami poprzednimi,
gdyż korzystamy z tego systemu
już od czterech lat – dodaje.

Symulator internetowy jest
oczywiście narzędziem poglądo-
wym, odnosi się wyłącznie do po-
datku dochodowego od osób fi-
zycznych, a poszczególne wyniki
mogą delikatnie różnić się od stanu
faktycznego, bo różne mogą być
chociażby koszty uzyskania przy-

chodu. Wyniki są też zaokrąglane.
Program uwzględnia progi podat-
kowe, ale nie bierze pod uwagę od-
liczeń czy sytuacji, w której mał-

żonkowie rozliczają się wspólnie.
Dlatego wygenerowanych kwot
nie należy przyjmować dosłownie,
a jedynie orientacyjnie.

Udział w podatku od osób fizycznych i osób prawnych to główny dochód gminy.
Prawie 38% z podatku płaconego przez mieszkańców do Urzędu Skarbowego
wraca do gminy i w prosty sposób przekłada się na realizację potrzebnych usług
i inwestycji.

Za sprawą PIT-a Piaseczno rozkwita

biuro

informacji

promocji

Gminy Piaseczno

Czujniki rozlokowano w pięciu miejscach Piaseczna tak, aby

wiarygodnie mierzyć  zanieczyszczenie powietrza 

Nie wypalaj – nie zabijaj!
Niestety nadejście wiosny zwiastowane jest nie tylko piękną

pogodą, śpiewem ptaków i rozkwitającymi kwiatami, ale rów-

nież charakterystycznym zapachem wypalanych traw. 

Poza zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia wy-

palanie nieużytków, łąk i pól ma katastrofalne skutki dla środo-

wiska przyrodniczego. Niepowetowane straty we florze i faunie

oraz degradacja ekosystemów to tylko niektóre z nich. 

Wypalanie nie ma także jakiegokolwiek uzasadnienia eko-

nomicznego, bowiem podczas pożaru niszczona jest część  nie-

zbędnej dla żyznej gleby materii organicznej. Powoduje to spo-

wolnienie procesu tworzenia próchnicy. Zniszczeniu ulegają także

niezbędne do przeprowadzania procesu fotosyntezy związki

azotu, potasu i fosforu. Szacuje się, że nawet jednorazowe wy-

palenie trawy obniża wartość plonów o 5–8%, a po takim pseu-

doużyźniającym zabiegu ziemia potrzebuje nawet kilku lat, by

wydać plony takie,  jak przed pożarem. Wypalanie skutkuje rów-

nież nadmiernym rozwojem roślin uważanych w powszechnej

opinii za chwasty.

Osoby, które mimo wszystko podejmują się wypalania, mogą

za to słono zapłacić, bowiem zgodnie z art. 131 ustawy o ochronie

przyrody, ten kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy

przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega

karze aresztu albo grzywny.



Gazeta Piaseczyńska

aktualności 15 marca 2017, nr 2 (224)6

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu UiA.ZP.6721.10.2017.WR

Stosownie do art. 17  pkt  9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.

Dz. U. z 2016 r.  poz.778 ze zm.),  art. 39 ust. 1 w związku z art.

46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-

stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 poz. 353 ze zm.)  oraz Uchwały

Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1415/XLVI/2014 z dnia 14 maja

2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi

Głosków, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego części wsi  Głosków dla fragmentu terenu położonego

pomiędzy ulicami: Korczunkową, Barcelońską, Żurawią 

i Wodną w dniach od 27.03.2017 r. do 28.04.2017 r. w pokoju nr

31, I piętro, Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta

i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie w godz. od

9.00  do 15.00.

Dyskusja   publiczna   nad   przyjętymi  w projekcie planu

rozwiązaniami odbędzie się w  Sali Konferencyjnej Urzędu  Mia-

sta  i  Gminy  Piaseczno  w dniu 11.04.2017 r. w  godz. 10.00-11.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia

przyjęte w projekcie zmiany planu  miejscowego,  może

składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego  projektu zmiany planu  należy

składać:

1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;

2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury

Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres

e-mail: urzad@piaseczno.eu. 

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Pia-

seczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia

uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki or-

ganizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której do-

tyczy,  w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2017 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Urbanistyki i Architektury

Główny Architekt Miasta i Gminy piaseczno

Głosków

Zawiadomienie 
o kontroli
Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

w Piasecznie Sp. z o.o. na mocy uchwały Nr 643/XXV/2012

Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 informuje,

że w najbliższym czasie na terenie gminy Piaseczno zo-

staną przeprowadzone kontrole nieruchomości, które

pomimo możliwości technicznych nie zostały przyłączone

przez właścicieli do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

Kontrole będą miały na celu zwiększenie liczby mieszkańców

korzystających z sieci kanalizacyjnej, co jest niezbędne do

spełnienia art. 5 ust. 1 pkt 2 (tekst jednolity DzU z 2013 r., poz.

1399, z późn. zm.) ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czy-

stości i porządku w gminach, gdzie właściciele nieruchomości

zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przy-

łączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Kontrole przeprowadzą uprawnieni do kontroli funk-

cjonariusze Straży Miejskiej w Piasecznie. W trakcie kontroli

właściciele nieruchomości zostaną poinformowani o obo-

wiązku przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej i o sank-

cjach grożących za niewykonanie tego obowiązku. Spraw-

dzany będzie faktyczny sposób odprowadzania ścieków 

z nieruchomości oraz umowy i rachunki za wywóz nieczy-

stości ciekłych.

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko 

w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona 

w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą parame-

try określone w przepisach odrębnych.

Informujemy, że obowiązek przyłączenia nieruchomości

do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynika z przepisów ustawy

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku,

gdy właściciel nieruchomości, pomimo możliwości tech-

nicznych, nie przyłączy nieruchomości do istniejącej miej-

skiej sieci kanalizacyjnej, Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na mocy upoważnienia

wydanego przez Radę Miejską w Piasecznie – uchwała Nr

643/XXV/2012 z dnia 26.09.2012 – wyda decyzję administra-

cyjną nakazującą wykonanie przyłącza. Decyzja ta podlegać

będzie egzekucji administracyjnej, a dodatkowo właściciel

nieruchomości, który nie wykona tego obowiązku, podlegać

będzie karze grzywny do 50 000,00 zł.

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom miasta i gminy Pia-

seczno, Przedsiębiorstwo przygotowało akcję promocyjną

„Promocja za 0 zł” na przyłączenie nieruchomości do sieci

kanalizacyjnej. Promocja polega na tym, że Spółka pokrywa

koszty związane z opracowaniem warunków technicznych

i wykonaniem projektu przyłącza kanalizacyjnego. Właściciel

nieruchomości może również wystąpić z wnioskiem o roz-

łożenie płatności na nieoprocentowane raty.

Szczegóły regulaminu „Promocji za 0 zł” dostępne są na

stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl lub/i w siedzibie

Spółki przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie bądź po skon-

taktowaniu się z Działem Inwestycji Spółki pod nr telefonu

22 701 54 25, 22 701 54 03.

Wydział Oświaty uruchomił nowy portal internetowy, na

którym zebrane są wszystkie najważniejsze wiadomości

dotyczące edukacji na terenie gminy Piaseczno.

Portal dostarczać ma aktualne informacje, aktualności

i wydarzenia dotyczące np. zmian przy reformie oświaty.

Znaleźć na nim można bieżący spis publicznych i niepublicz-

nych placówek oświatowych z danymi adresowymi i kon-

taktowymi. Prezentowane tam będą także aktualne wia-

domości z poszczególnych szkół i przedszkoli. Umieszczone

tam będą również linki do systemów rekrutacyjnych.

Trwają już prace nad rozszerzeniem działalności Portalu

Oświatowego, który będzie kompatybilny z sekretariatami

placówek oświatowych. Stworzy to możliwość publikowa-

nia bieżących informacji o ilości uczniów w poszczególnych

placówkach i oddziałach, a także informacji o wolnych

miejscach w przedszkolach. Dostępne będą również dane

finansowe z punktu widzenia podstawowej kwoty dotacji

dla placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych

przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu te-

rytorialnego lub osoby fizyczne a także różnego rodzaju

wykresy i analizy. 

Zapraszamy do korzystania z serwisu pod adresem

www.oswiata.piaseczno.eu.

Nowa strona oświatowa

Nowa lokalizacja punktu „Europe Direct”
Informujemy, że Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct zmienił siedzibę.
Punkt mieści się obecnie przy ul. Puławskiej 5.

W ramach działalności
Punktu tworzony jest Biule-
tyn Informacyjny, w którym
w przejrzysty i czytelny spo-
sób prezentowane są najważ-
niejsze wydarzenia związane
z Unią Europejską. Grupą do-
celową są wszyscy potencjal-
ni zainteresowani. Wystarczy
zapisać się na stronie interne-
towej Punktu i wyrazić zgodę
na otrzymywanie biuletynu.
Punkt czynnie uczestniczy 
w imprezach organizowanych
w szkołach przez Szkolne
Kluby i Koła Europejskie.
Obecny jest na piknikach, im-
prezach plenerowych organi-
zowanych przez osoby trzecie.

Jednym z najważniejszych
działań jest prowadzenie lekcji
europejskich dla przedszkola-
ków, uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjalistów.

Otwarty jest w następujące
dni tygodnia:

– poniedziałek: 14:00-18:00,
– wtorek: 10.00 – 14.00,
– środa: 10:00-14:00,
– czwartek 10:00-14:00,
– piątek 10:00-14:00.
Adres mailowy do punktu:

europedirect-piaseczno@pia-
seczno.eu.

Zapraszamy również na
stronę internetową punktu:
www.europe-direct.pl.

Nowa siedziba Punktu Informacji Europejskiej przy ul. Puławskiej 5

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA



Piosenki artystki wykonają:
Nula Stankiewicz (śpiew), Janusz
Strobel (gitara), Andrzej Jagodziń-
ski (fortepian), w sali Domu Kul-
tury, ul. Kościuszki 49. Koncert
rozpocznie się o godz. 20.00.

Nula Stankiewicz – każdy,
kto choć raz zetknął się z tą ar-
tystką, wie, że jej znakiem roz-
poznawczym jest łączenie poezji
oraz jazzu. Liryzm i poetyckość,
która w przypadku Nuli nie ma
nic wspólnego z patetycznością,
wspaniale współgra z muzyką
tego rodzaju. Nula mówi o sobie:
„Nie, nie jestem piosenkarką jaz-
zową”, ale zawsze zaprasza do
współpracy wybitnych przedsta-
wicieli tego gatunku. Od kilku-
nastu lat na stałe współpracuje 
z Januszem Stroblem. Tworzą
niesamowity duet. Ona – sub-
telna, klimatyczna, śpiewająca
piękną barwą, znakomicie prze-
kazująca sens śpiewanych utwo-
rów. On – wirtuoz gitary, kom-

ponujący piosenki, które tworzą
katalog standardów polskiej kla-
syki gatunku.

Tym razem, aby upamiętnić
20. rocznicę śmierci wspaniałej
poetki Agnieszki Osieckiej, stwo-
rzyli recital o dość przewrotnym
tytule „Byle nie o miłości”. To
koncert dla tych, którzy lubią nu-
cić przeboje poetki i dla tych, któ-

rzy są ciekawi nowych interpre-
tacji. To recital, w którym nie bra-
kuje znanych przebojów, ale są
także piosenki mało popularne.
Kilkanaście utworów – miniatu-
rowych opowieści – w nieprzy-
padkowej kolejności. A i pomię-
dzy piosenkami nie zabraknie
Agnieszki Osieckiej – we własnej
osobie: poetka będzie obecna we

wspomnieniach, w listach i na
fotografiach.

Bilety w cenie 20 zł można
nabyć w kasie biletowej Domu
Kultury przy ul. Kościuszki 49.
Kasa czynna jest we wtorki 
i piątki w godz. 15.30–20.30, 
w środy w godz. 9.00–14.00 oraz
na godzinę przed koncertem.

*
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Ekospływ Jeziorką

Koncert piosenek Osieckiej

– Mam nadzieję, że aura dopi-
sze, bo jak mówi stare przysło-
wie: „Kwiecień plecień, bo
przeplata trochę zimy, trochę
lata”. Wszystkich chętnych
serdecznie zapraszamy na
fajną zabawę, i oczywiście na
ciepłe kiełbaski – mówi orga-

nizator Jacek Andrzejak (Kajaki
Piaseczno). Chętni na Eko-
spływ proszeni są o zgłaszanie
się do 8 kwietnia pod nr tel.
690 679 179. Liczba uczestni-
ków jest ograniczona, a udział
bezpłatny.

15 kwietnia 2017 o godz. 10.00 ruszy pierwszy w tym roku ekospływ Jeziorką, mający na
celu uprzątnięcie rzeki ze śmieci po zimie.

Nula Stankiewicz (z lewej) zaśpiewa piosenki Agnieszki Osieckiej  

W 20. rocznicę śmierci Agnieszki Osieckiej zapraszamy 21 marca na koncert jej pio-
senek zatytułowany „Byle nie o miłości”.

Sprawy na cztery łapy
Ponownie ruszyła akcja bezpłatnego chipowania i sterylizacji/kastracji zwie-

rząt pochodzących z terenu gminy Piaseczno.

Chipowanie to zabieg bezbolesny,
polegający na wszczepieniu pod
skórę zwierzęcia mikrochipu z nu-
merem, który następnie umiesz-
cza się w komputerowej bazie da-
nych razem z danymi właściciela,
dzięki czemu każdy gabinet wete-
rynaryjny jest w stanie stwierdzić,
do kogo zwierzę należy.

Akcja obejmuje również
bezpłatną sterylizację/kastrację
zwierząt pochodzących z te-
renu gminy Piaseczno.

Zabiegi chipowania oraz ste-
rylizacji/kastracji są bezpłatne 
i odbywają się na koszt gminy.

Warunki 

skorzystania z zabiegu:

a) wypełnienie przez właściciela
formularza „Wniosek właściciela
o wykonanie zabiegu steryliza-
cji/kastracji psa/kota w 2017 r.”;
b) okazanie dowodu tożsamości
lub innego dokumentu stwierdza-
jącego adres zameldowania/za-
mieszkania na terenie gminy Pia-
seczno (np. zeznanie podatkowe
złożone za rok poprzedni);
c) okazanie książeczki zdrowia
psa/kota, rodowodu lub innego

dokumentu potwierdzającego
prawa do zwierzęcia;
d) w przypadku zabiegu stery-
lizacji/kastracji zwierzę musi
być oznakowane chipem;
e) w przypadku psów wyma-
gane jest, aby zwierzę posiadało
aktualne szczepienie przeciwko
wściekliźnie;
f) właściciel zwierzęcia może
wykonać maksymalnie dwa za-
biegi w 2017 r.

Wykaz gabinetów wetery-
naryjnych świadczących usługi
sterylizacji/kastracji/chipowa-
nia zwierząt dla mieszkańców
gminy Piaseczno w 2017 r.
• Przychodnia Weterynaryjna

Iwona Piechowska, 05-500 Pia-
seczno, ul. Szkolna 24, lokal 4,
tel. 22 716 44 16, 605 256 582
• Lecznica Weterynaryjna „Do-

bry Wet” Patrycja Kurska, 05-
502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka
42, tel. 22 423 60 10, 501 785 255
• Danuta i Janusz Jakubowscy
Przychodnia Weterynaryjna dla
Małych Zwierząt „Saba”, 05-540
Zalesie Górne, ul. Księżycowa
11A, tel. 22 757 85 04.
• Gabinet Weterynaryjny „Bema

Vet” S.C. Kamińska, Zapaśnik

Anna Kamińska, 05-500 Pia-
seczno, ul. Grochowskiego 1/52,
tel. 604 405 953.
• Gabinet Weterynaryjny Lek.

Wet. Adam Grabowski, 05-502
Piaseczno, ul. Pod Bateriami 27,
tel. 22 756 73 27, 604 409 158
• Usługi Weterynaryjne Jacek

Lemański, 05-504 Złotokłos, ul.
3 Maja 46, tel. 22 726 97 79, 602
245 105.
• Lekarz Weterynarii Maciej

Wojtczak, 05-500 Piaseczno, ul.
Kościuszki 2,  tel. 22 756 99 15

• Piotr Nakonieczny i Tomasz

Stawikowski S.C., 05-500 Pia-
seczno, ul. Młynarska 23, lokal
57, tel. 607 685 846, 502 183 952
• Gabinet Weterynaryjny Jo-

anna Sawicka, 05-503 Głosków,
ul. Millenium 38, tel. 501 926 437
• Lecznica Zwierząt Jacek Sta-

nisławski, 05-500 Piaseczno, ul.
Granitowa 18B, tel. 607 623 423
• Całodobowa Lecznica dla

Zwierząt „Alma-Wet” Ireneusz

Niemywski, 05-509 Józefosław,
ul. Działkowa 42A, tel. 22 716 93
67, 601 354 467                                  *

Festiwal 
Przystanek: Komiks
Zapraszamy na pierwszy festiwal komiksowy w Piasecz-

nie, w takcie którego odbędą się targi wydawnictw,

warsztaty komiksowe, wykłady oraz wernisaż wystawy

Daniela Chmielewskiego „Pusty Obszar”.

W niedzielę 2 kwietnia to właśnie opowieści graficzne staną

się bohaterem Przystanku Kultura. Spotkanie z komiksem

rozpocznie się o godz. 12.00 warsztatami z Piotrem No-

wackim. Jest to ilustrator i twórca komików, m.in. „De-

tektyw Miś Zbyś na tropie” (wyd. Kultura Gniewu), „Tim 

i Miki. W Krainie Psikusów” (wyd. PSK, Timof i cisi wspól-

nicy). Zapisy na warsztaty prowadzone są dla dwóch grup

wiekowych: 6–8 lat oraz 9–13 lat, szczegóły na strefazajec.pl.

Po warsztatach, o godz. 15.00 zapraszamy na wykłady 

o „Japońskich powieściach graficznych”, które poprowadzi

Radosław Bolałka – polski badacz sztuki sekwencyjnej, wy-

dawca komiksowy z firmy Hanami, od lat biorący udział 

w międzynarodowych konferencjach poświęconych komik-

sowi oraz stale współpracujący z Uniwersytetem Seika oraz

Międzynarodowym Muzeum Komiksu w Kioto. Natomiast 

o godz. 16.30 na pytanie „Czy możliwa jest autobiografia 

w komiksie?” spróbuje odpowiedzieć Wojciech Szot – znawca

i pasjonat komiksów prowadzący Wydawnictwo Komiksowe.

Przez cały czas trwania festiwalu zapraszamy na targi

wydawnictw. Od godz. 12.00 do 18.00 będzie można nabyć

publikacje wielu wydawnictw, takich jak Kultura Gniewu,

Timof Comics, Wydawnictwo Komiksowe, Hanami, Waneko,

Widnokrąg, Oaza Komiksu, Tadam.

Wieczorem o godz. 18.00 zapraszamy wszystkich zain-

teresowanych na wernisaż wystawy Daniela Chmielewskiego

„Pusty Obszar”, który odbędzie się w Galerii Przystanek.

Wstęp na festiwal jest wolny. Sponsorami wydarzenia są:

twojepioro.pl oraz swiatartysty.pl. Partnerem festiwalu jest Oaza

Komiksu Piaseczno. Szczegółowy program konwentu poniżej.

PROGRAM:

Stoiska wydawnictw

12.00–18.00 – Kultura Gniewu, Timof Comics, Wydawnictwo Ko-

miksowe, Hanami, Waneko, Widnokrąg, Oaza Komiksu, Tadam

Warsztaty

12.00 – warsztaty komiksowe z Piotrem Nowackim, dzieci 6–8 lat

13.30 – warsztaty komiksowe z Piotrem Nowackim, dzieci 9–13 lat

Warsztaty są bezpłatne, a liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisy: www.strefazajec.pl.

Wykłady

15.00 – wykład Radosława Bolałka (Hanami) „Japońskie po-

wieści graficzne”

16.30 – wykład Wojciecha Szota (Wydawnictwo Komiksowe)

„Czy możliwa jest autobiografia w komiksie?”

Wystawa

18.00 – wernisaż wystawy Daniela Chmielewskiego „Pusty Obszar”

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA



Piaseczyńska KULTURA

Koncert Tablao de Flamenco roz-

pocznie się o godz. 18.00 w sali

Domu Kultury, ul. Kościuszki 49.

Będzie to pierwszy w Polsce –

właśnie w Piasecznie – występ

uznanej w Hiszpanii i za granicą

gwiazdy flamenco Natalii Mei-

rino. Towarzyszyć jej będą artyści

z Polski i z Hiszpanii, od lat zajmu-

jący się zgłębianiem tej sztuki. Ta-

blao de Flamenco ukaże polskiej

publiczności głębię emocji płyną-

cych ze związku tańca, śpiewu 

i muzyki typowych dla Andaluzji.

W programie koncertu pojawią

się tradycyjne formy, w znacznej

mierze polegające na improwiza-

cji, opartej na doświadczeniu wy-

konawców i ich gruntownej wie-

dzy dotyczącej prawideł sztuki fla-

menco. To duchowa uczta za-

równo dla znawców flamenco, jak

i dla tych, którzy nie zetknęli się

jeszcze z tą niezwykłą sztuką.

Warsztaty flamenco 

z Natalią Meirino

Natalia Meirino to nie tylko

tancerka, ale również doświad-

czona nauczycielka flamenco. Po-

prowadzi w Piasecznie zajęcia na-

stawione na estetykę tangosa 

i bulerii. Warsztaty dla osób śred-

nio zaawansowanych (tańczą-

cych około 1 roku flamenco) od-

będą się 18 marca w godz.

15.00–16.15 oraz 19 marca w godz.

11.00–12.15. Za dwa spotkania

opłata wynosi 120 zł. Zapisy: in-

stytut@sollares.pl, tel. 793 333 080.

Bilety dostępne są w przed-

sprzedaży po 15 zł, w dniu kon-

certu po 20 zł.

*

Tablao de Flamenco z Natalią Meirino
W sobotę 18 marca w Piasecznie wystąpi
Natalia Meirino, gwiazda flamenco z Ma-
drytu, której towarzyszyć będą artyści 
z Polski i Hiszpanii.

Spotkanie z Krystyną Jandą

Spotkanie promujące najnow-
szą książkę Jandy pt. „Pani zy-
skuje przy bliższym poznaniu”
rozpocznie się o godz. 18.00 
w sali widowiskowej Centrum
Kultury w Piasecznie.

Podczas Piaseczyńskiego
Miasta Kobiet w tym dniu za-
prezentują się również stowa-
rzyszenia i organizacje działa-
jące na terenie gminy Piaseczno:
Fundacja Żyj Aktywnie po 50-
tce, Stowarzyszenie Kobiet
Ziemi Piaseczyńskiej, Stowarzy-
szenie Polka Potrafi.pl w Piasecz-
nie, Klub Klasy Kobiet w Piasecz-
nie, Uniwersytet Trzeciego
Wieku, Związek Emerytów 
i Rencistów w Piasecznie, Klub
Seniora Chojnów, Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Złotokłosie.

Wstęp na spotkanie jest bez-
płatny, ale obowiązują wejściówki.
Z uwagi na olbrzymie zaintereso-
wanie rozeszły się one jak świeże
bułeczki. Jednak można będzie wy-
grać wejściówki w konkursie – in-
formacje o nim pojawią się na stro-
nie www.biblioteka-piaseczno.pl

Krystyna Janda ma na swo-
im aktorskim koncie świetne

kreacje w filmach takich jak:
„Przesłuchanie” (Złota Palma 
w Cannes); „Zwolnieni z życia”
(Srebra Muszla w San Sebastian);
a także szereg znakomitych ról
w filmach Andrzeja Wajdy. Poza
„Człowiekiem z marmuru”, kon-
tynuowała współpracę z reżyse-
rem w jego kolejnych dziełach,
m.in. „Człowiek z żelaza”, „Dyry-
gent” czy „Bez znieczulenia”. 
W teatrze zagrała około 60 ról,
od antyku, przez Szekspira, do
współczesnego repertuaru te-
atralnego polskiego i świato-
wego. Przy czym ma na swoim
koncie sukcesy właściwie we
wszystkich gatunkach scenicz-
nych. Największym sukcesem
była „Medea” Eurypidesa. Miała
w swoim repertuarze również
wiele monodramów, z których
każdy był sukcesem. Zagrała
także około 45 ról, od klasycz-
nych do współczesnych, w Te-
atrze Telewizji oraz około 50 ról
w filmach fabularnych.

W 2005 roku stworzyła 
w Warszawie prywatny Teatr Po-
lonia. Jest również fundatorką 
i prezesem zarządu Fundacji Kry-

styny Jandy na rzecz Kultury. Gra,
śpiewa, reżyseruje i pisze. Ma 
w dorobku kilka książek, a na te-
mat najnowszej – „Pani zyskuje
przy bliższym spotkaniu” – będzie
opowiadać podczas spotkania.

Organizatorem wydarzenia
jest Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Piaseczno. Współorga-
nizatorem – Centrum Kultury 
w Piasecznie.

*

W ramach Piaseczyńskiego Miasta 
Kobiet 25 marca odbędzie się spotkanie
z Krystyną Jandą.

Centrum Kultury w Piasecznie organizuje konkurs pla-

styczny „Pokaż swój komiks”.

Jest to pierwsza edycja tego przedsięwzięcia. Celem kon-

kursu jest rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych

dzieci i młodzieży, ćwiczenie umiejętności plastycznych, 

a także umożliwienie zaprezentowania swojego talentu.

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku

6–19 lat, mieszkający na terenie powiatu piaseczyńskiego.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 6–9

lat, 10–13 lat, 14–19 lat.

Organizator nie chce ograniczać wyobraźni uczniów,

dlatego daje dowolność co do formy, długości i tematyki

komiksu. Jury weźmie pod uwagę m.in. estetykę, pomysł 

i oryginalność prac.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Festiwalu Przystanek:

Komiks, który odbędzie się 2 kwietnia 2017 roku w Przystanku

Kultura przy pl. Piłsudskiego 9 w Piasecznie. Fragmenty prac

laureatów będą stanowić jego ekspozycję. Prace konkursowe

można składać do 20 marca 2017 roku w recepcji Przystanku

Kultura lub mailowo na adres: plastyka.przystanek@kulturalni.pl.

Na zwycięzców czekają nagrody ufundowane przez Centrum

Kultury w Piasecznie, Sklep Oaza Komiksu Piaseczno oraz Wy-

dawnictwo Widnokrąg.

Konkurs na komiks

Oddział dla dzieci i młodzieży Biblioteki Głównej zapra-

sza na Turniej PlayStation FIFA 17, który rozpocznie się

25 marca 2017 r.

Turniej wystartuje o godzinie 14.00. Zapisać się można

osobiście w siedzibie Biblioteki przy ul. Kościuszki 49, tele-

fonicznie pod numerem 22 735 11 37 bądź mailowo:

dzieci@biblioteka-piaseczno.pl.

W zależności od liczby zapisanych uczestników, turniej

rozgrywany będzie na przestrzeni kilku weekendów.

Turniej FIFA 17

Zapraszamy na wernisaż wystawy fotografii Joanny Ro-

gali, który odbędzie się w czwartek 16 marca 2017 r. 

o godz. 19.00 w Przystanku Kultura.

Pomysł na wystawę zrodził się podczas spotkań Klubu Fotogra-

ficznego działającego w Przystanku Kultura. Prace oglądać będzie

można do 30 kwietnia 2017 r., w godzinach 11.00-21.00.

Joanna Rogala o sobie: Nie przesadzę, jeśli powiem, że fo-

tografia towarzyszyła mi od zawsze. Tata-fotograf uwieczniał

moje pierwsze kroki. Inspirował mnie od zawsze, podziwiałam

go z boku, obserwując jak dokumentował nasze codzienne życie.

Moja prawdziwa przygoda z fotografią zaczęła się sporo później.

Początkowo była to typowa fotografia dziecięca, pewnie dlatego,

że był to czas po narodzinach mojej drugiej córki. Bardzo szybko

przekonałam się, że szukam w fotografii czegoś więcej. Czułam

wewnętrzną potrzebę opowiedzenia kadrem historii, skłonienia

odbiorcy do zatrzymania się na chwilę. 

W fotografii szukam przekazu, treści. Interakcji z dru-

gim człowiekiem. Codziennie szukam inspiracji wokół sie-

bie, fotografuję oczami, rejestruję obrazy w głowie. Fa-

scynuje mnie fotografia artystyczna i portret kreacyjny. 

Inspiracje przychodzą często same: mgliste wspo-

mnienie, zapomniany dźwięk, miejsce lub kolor. To

wszystko potrafi sprawić, że mam w głowie gotowy obraz.

Innym razem elementy układają się w całość dłuższy czas.

Dopiero wtedy sięgam po aparat.

Zatrzymać czas

Celem festiwalu jest konfrontacja

dorobku zespołów teatralnych

oraz inspirowanie młodych ludzi

do pracy nad małą formą sce-

niczną. Zapraszamy wszystkich,

którzy pragną pokazać swoje

spektakle, chcą oglądać przedsta-

wienia innych, zawrzeć nowe

znajomości i przyjaźnie, uczyć się,

zobaczyć jak wiele różnorodności

kryje się pod nazwą Teatr. Bo Te-

atr to ból duszy, ale i leczenie

śmiechem, to zabawa formą, i po-

szukiwania plastyczne, taniec,

śpiew, rytuał i kto wie, co jeszcze?

Jak mówi Ewa Kłujszo – po-

mysłodawczyni Festiwalu - „jest

to doskonała okazja dla młodych

ludzi do zetknięcia się z teatrem,

podpatrzenia jak radzą sobie w te-

atrze rówieśnicy, nauczenia się

nowych rzeczy między innymi na

warsztatach. Dla wolontariuszy

zaś to możliwość nauki organiza-

cji, zdobywanie nowych umiejęt-

ności, to ciężka, ale i radosna praca

w bardzo przyjaznej atmosferze,

w gronie znajomych, tych widy-

wanych na co dzień i od święta". 

W tym roku Festiwal EFFKA

dla dzieci odbędzie się 31 marca, a

dla młodzieży 1 kwietnia w sali

Domu Kultury, ul. Kościuszki 49.

W jury EFFKI zasiądą Artur Pon-

tek, Kasia Pawłowska, Marcin

Masztalerz oraz Ewa Kłujszo i Ewa

Konstanciak.

Są jeszcze wolne miejsca 

w grupie młodzieżowej. Wszyst-

kie szczegóły wraz z kartą zgło-

szeń dostępne są na stronie

www.kulturalni.pl. Więcej o Festi-

walu na www.facebook.com/Fe-

stiwalEFFKA. *

Święto „małego” teatru
Na przełomie marca i kwietnia odbędzie
się w Piasecznie Festiwal Małych Form
Teatralnych EFFKA. 


