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Bezpłatnie w ferie

Kocie piękności

W okresie ferii zimowych
kryte, sztuczne lodowisko na
stadionie miejskim przy ul.
1 Maja 16 będzie bezpłatne dla
dzieci i młodzieży szkolnej.

W weekend 16–17 stycznia
koty wszelkiej maści po
raz kolejny spotkały się
w Piasecznie na Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych.
*str. 8

Serdecznie zapraszamy!

Budżet gminy na 2016 rok

Informacje
urzędowe:
Sprawozdanie z sesji
Rady Miejskiej
Sprawozdanie z pracy
burmistrza

Piaseczyńska
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Sześciolatek w I klasie
Zgodnie z ustawą z 29 grudnia 2015 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty
obowiązkiem szkolnym zostaną objęte
str. 2
dzieci 7-letnie.

Rekrutacja w roku
szkolnym 2016/2017
18 lutego rusza rekrutacja do przedszkoli, a 8 marca również do szkół podstr. 3
stawowych.

Skwer Kisiela jak nowy

Okres międzyświąteczny okazał się
dla gminnych radnych bardzo pracowity. Na sesji 30 grudnia większością 21 głosów za, przy jednym przeciw oraz jednym wstrzymującym
się, przyjęto budżet, a zarazem plan
działania dla piaseczyńskiego samorządu na najbliższy rok. Głosowanie
poprzedziła oczywiście dyskusja,
jednak obyło się bez większych kontrowersji, choć nie wszyscy byli do
końca usatysfakcjonowani.
Nie ma budżetów
doskonałych
– Mam świadomość i ubolewam
nad tym, że budżet nie będzie spełniał
oczekiwań wszystkich mieszkańców.

Z końcem stycznia ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy Kanału Piaseczyńskiego połączonej
str. 5
z rewitalizacją skweru Kisiela.

VIII Turniej bardów

20 lutego zapraszamyzapraszamy do
Centrum Kultury w Piasecznie na costr. 8
roczny Turniej Bardów.

Absolutnie Młynarski
Lokalni artyści zaśpiewają znane i uwielbiane piosenki Młynarskiego. Na koncert
zapraszamy 26 lutego do Domu Kultury.
Bilety w cenie 10 zł wkrótce do nabycia
w kasach Centrum Kultury.

Wydatki z budżetu gminy Piaseczno

Jeszcze w grudniu
Rada Miejska przyjęła budżet gminy
na 2016 rok, aby jak
najszybciej ruszyć
z planowanymi przetargami i realizacją
pilnych zadań.

Ogółem: 368 535 569 zł

mln zł

Ale ta ułomność jest charakterystyczna dla wszystkich budżetów,
które mają swoje oczywiste ograniczenia – mówi burmistrz Zdzisław Lis.
– Jest to jednak budżet bezpieczny,
zrównoważony i dający szansę na
dalszy prawidłowy rozwój naszej
gminy – przekonuje burmistrz. – Stąd
też zaplanowany deﬁcyt w wysokości
35,7 mln zł, który pokryty zostanie
z emisji papierów wartościowych

i kredytów. Jest on konieczny, abyśmy
mogli realizować kluczowe zadania,
które nakreśliliśmy w Wieloletnim
Programie Inwestycyjnym.
Komisja Finansów, która pozytywnie zaopiniowała budżet, zwróciła
uwagę na wysokie koszty biezące. Należy jednak pamiętać, że większość
z tych kosztów to utrzymanie szkół
i przedszkoli czy wydatki na sport, kulturę, bezpieczeństwo, porządek oraz

komunikację publiczną, a więc obszary, w których mieszkańcy oczekują
wysokiej jakości usług. Jest to również
realizacja coraz liczniejszych zadań nakładanych na samorząd przez rząd
i parlament. Jednym z niespodziewanych i kosztowych przedsięwzięć
mogą się okazać kolejne zmiany
w oświacie, jak likwidacja obowiązku
szkolnego dla sześciolatków czy likwidacja gimnazjów.
więcej str .4

Kto PIT-a nie błądzi!
Rozlicz PIT w Piasecznie, jeśli chcesz mieć wpływ na jakość usług i inwestycji w swojej gminie.
Udział w podatku od osób ﬁzycznych
i osób prawnych to główny dochód
gminy. Ponad 37% z podatku płaconego przez mieszkańców wraca do
gminy i w prosty sposób przekłada
się na realizację potrzebnych usług i
inwestycji. – To prawda, że „Twój PIT
to lepszy byt” jak mówi dżentelmen
z plakatu przygotowanego przez
Biuro Promocji Gminy Piaseczno
w ramach corocznej akcji zachęcającej mieszkańców do płacenia podatków w miejscu zamieszkania.
Pomóżmy rozwijać się naszej
gminie
– Korzystając z publicznego
transportu, wysyłając dzieci do
szkoły, narzekając na brak chodnika
czy przyzwoitej drogi, pamiętajmy,
że jakość usług i ilość nowych inwestycji uzależniona jest od dochodów
gminy, a te w przeważającej mierze
pochodzą z udziału w podatkach od
osób ﬁzycznych i prawnych. Zamożność naszej gminy uzależniona jest
więc od zamożności mieszkańców
i ich rzetelności w płaceniu podatków – wyjaśnia Burmistrz Miasta

i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis.
To proste, wystarczy ZAP-3
Dzięki zmianie przepisów nie
ma już konieczności bycia zameldowanym, aby płacić podatki w miejscu zamieszkania. Wypełniając PIT,
wystarczy wskazać jako miejsce zamieszkania gminę Piaseczno oraz
dołączyć wypełniony formularz aktualizacyjny ZAP-3.
Na co idą Twoje pieniądze?
Na stronie www.piaseczno.nacoidamojepieniadze.pl
można
sprawdzić, jak pieniądze z naszych
podatków wydawane są przez
gminę Piaseczno.
– Program, który jest swego rodzaju kalkulatorem mieszkańca, pokazuje, w jakim stopniu poszczególny podatnik przyczynia się do
rozwoju swojej gminy, płacąc w niej
podatki. Z drugiej strony jest to narzędzie, które każdemu pozwala
ocenić i wyrobić sobie zdanie, czy
podział wydatków na konkretne
dziedziny i zadania realizowane
przez samorząd jest zgodny z jego
oczekiwaniami – mówi Łukasz Wy-

leziński, kierownik Biura Promocji
i Informacji Gminy Piaseczno. – Właśnie wprowadzamy do programu
dane z budżetu na 2016 rok i wkrótce
będzie można porównać wydatki tegoroczne z ubiegłorocznymi – dodaje.
Symulator internetowy jest
oczywiście narzędziem poglądowym, odnosi się wyłącznie do podatku dochodowego od osób ﬁzycz-

nych, a poszczególne wyniki mogą
delikatnie różnić się od stanu faktycznego, bo różne mogą być chociażby koszty uzyskania przychodu.
Wyniki są też zaokrąglane. Program
uwzględnia progi podatkowe, ale nie
bierze pod uwagę odliczeń czy sytuacji, w której małżonkowie rozliczają
się wspólnie. Dlatego wygenerowanych kwot nie należy przyjmować
dosłownie, a jedynie orientacyjnie.
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Sprawozdanie z sesji
Rady Miejskiej w Piasecznie
SESJA 16

30 grudnia 2015 r.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji sprawozdanie z pracy
za okres między sesjami Rady Miejskiej przedstawił jej przewodniczący Piotr Obłoza. Po wysłuchaniu sprawozdania pani
skarbnik Agnieszki Kowalskiej z bieżącej sytuacji ﬁnansowej
gminy przystąpiono do uchwalania budżetu na 2016 rok.
Radni zapoznali się z opiniami Komisji Finansów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu uchwały. Zaraz
potem swoje opinie dotyczące projektu uchwały budżetowej
przedstawiły poszczególne komisje problemowe. Wszystkie zaopiniowały projekt pozytywnie, choć z uwagami.
Wywiązała się dyskusja na temat remontów, inwestycji
i wydatków bieżących. Ostatecznie radni uchwalili budżet gminy
na 2016 rok. 20 radnych głosowało za, 1 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Po wysłuchaniu opinii RIO Rada uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piaseczno na lata 2016–2028.
W dalszej części obrad radni głosowali w sprawie ustalenia
cen urzędowych za usługi przewozowe liniami uzupełniającymi
„L”, w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie
miasta i gminy Piaseczno, oraz w sprawie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego. Podjęto również
uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr
940/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 maja 2013 r.
Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały dostępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu.

Ogłoszenie
Zmiana cen biletów w „L”
W związku z koniecznością ujednolicenia cen biletów na
wszystkich liniach uzupełniających „L” na terenie miasta
i gminy Piaseczno ze względu na podobną długość ich tras
i zbliżone warunki eksploatacji taboru w dniu 30 grudnia 2015 r.
została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie o następującej treści:
UCHWAŁA NR 440/XVI/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe liniami uzupełniającymi
„L” w ramach publicznego transportu zbiorowego na
terenie miasta i gminy Piaseczno
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15, art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU 2015
r., poz. 1515) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. – „Prawo przewozowe” (DzU 2012 r., poz. 1173) Rada
Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się następujące ceny urzędowe za usługi przewozowe liniami uzupełniającymi „L” w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy
Piaseczno:
1) bilet jednorazowy pełnopłatny
– 4,00 zł;
2) bilet jednorazowy ulgowy (50%)
– 2,00 zł;
3) bilet miesięczny pełnopłatny
– 80,00 zł;
4) bilet miesięczny ulgowy (50%)
– 40,00 zł.
§ 2.
Tracą moc uchwały:
• uchwała Nr 1297/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych
za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego;
• uchwała Nr 1481/L/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego;
• uchwała Nr 743/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych
za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego;
• uchwała Nr 1025/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych
za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego;
• uchwała Nr 1491/IVN/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych
za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Piaseczno.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w „Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego” z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2016 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie
Piotr Obłoza

Sześciolatek w I klasie

Zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r o zmianie ustawy o systemie oświaty obowiązkiem szkolnym zostaną objęte dzieci 7-letnie.

Rodzice 6-latków staną przed
dylematem: czy wysłać dziecko
do I klasy, czy pozostawić je w
oddziale zerowym? Moim zdaniem wiek dziecka nie powinien
być najważniejszym wyznacznikiem przy podejmowaniu decyzji.
Kluczowe za to powinny być:
• dojrzałość szkolna dziecka,
• warunki w placówce,
• gotowość rodziców do wypuszczenia dziecka z gniazda.
Na dojrzałość szkolną składa
się wiele elementów, między innymi: sprawność ruchowa i manualna dziecka, jego samodzielność, umiejętność nawiązywania
kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi, reakcja na ocenianie, współdziałanie z innymi czy podporzadkowanie się obowiązującym zasadom. Z tej perspektywy nie każdy 7- czy 8-latek spełnia te wymogi,
a wielu 6-latków już tak.
Dziecko, które uczęszczało do
zerówki przedszkolnej bądź szkolnej, jest przygotowane do dalszego etapu nauki i kolejnych
wyzwań. Wydaje mi się, że
wstrzymywanie dziecka po odbyciu rocznego przygotowania powinno mieć miejsce w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Szkoły od czterech lat przygotowywały się do przyjęcia
sześcioletnich dzieci w swoje
progi. Dotyczy to nie tylko dostosowania warunków lokalowych (sale lekcyjne, place zabaw,
łazienki, stołówka), ale również
organizacji dnia, opieki czy chociażby pracy wychowawcy. Nauczyciele nauczania początkowego mają odpowiednią wiedzę
o rozwoju małego dziecka i umiejętnie przeplatają naukę z zabawą i wypoczynkiem.
Przez 18 lat mojej pracy
w placówkach oferujących międzynarodową edukację uczestniczyłam właśnie w takim modelu, w którym 6-letnie dziecko
rozpoczyna naukę w I klasie. Pobyt dziecka w szkole okazywał
się problemem nie tyle dla samego 6-latka, co dla jego rodziców, którzy nie byli jeszcze gotowi na usamodzielnianie się
swojej pociechy. Często rodzi-

com wydaje się, że ich dziecko
nie jest jeszcze gotowe na nowe
wyzwania i wypuszczenie go
spod opiekuńczych skrzydeł
- najpierw do przedszkola, potem do kolejnych szkół - jest
trudnym momentem. Jako mama dwóch prawie dorosłych synów temat samodzielności moich dzieci przerabiam właściwie
nieustannie.
Należy jednak pamiętać, że
obecnie dzieci szybciej się uczą
i wiele z 6-letnich dzieci jest gotowych do zdobywania nowych doświadczeń takich właśnie jak pójście do klasy I. Boimy się obciążenia dziecka, ale uderzmy się
w pierś - może to nie szkoła, ale
my sami czasem przeciążamy je,
nadmiernie wysyłając na dodatkowe zajęcia sportowe, kulturalne,

Zachęcam do podjęcia
decyzji o rozpoczęciu
przez Państwa 6-letnie
dziecko nauki w I klasie
szkoły podstawowej, ponieważ nasze 6-latki nie
różnią się w rozwoju od
ich rówieśników z Europy Zachodniej, a piaseczyńskie szkoły
podstawowe będą dla
nich miejscem bezpiecznym, przyjaznym
i radosnym. Miejscem,
w którym są odpowiednie warunki, gdzie uczy
się poprzez zabawę, zapewnia fachową kadrę,
dobrą opiekę i rozwój
zainteresowań.

językowe? Dajemy dziecku wspaniałe możliwości rozwoju, ale również stawiamy przed nim dodatkowe zadania i wymagania.
Sytuacja w polskiej oświacie
na przestrzeni ostatnich lat była
bardzo zmienna. Jeszcze zanim
weszły w życie nowe przepisy,
wielu rodziców decydowało
o wcześniejszej edukacji swojego
dziecka, uważając, że pociecha
wyprzedza rówieśników inteligencją i zdolnościami. Przez lata

Wiele sześciolatków doskonale radzi sobie w I klasie
Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA
ci rodzice, chcąc wysłać 6-letnie
dziecko do I klasy, musieli uwodnić, że jest ono do tego gotowe.
Z kolei w momencie wprowadzenia obowiązku szkolnego dla
6-latków wielu rodziców udowadniało, że ich 6-letnie dziecko
nie jest gotowe do pójścia do
szkoły. Obecnie rodzice mają
możliwość podjęcia samodzielnej decyzji i powinni z tego
prawa mądrze skorzystać.
A może rozważając za i przeciw, warto skorzystać z doświadczeń innych? W większości europejskich państw sześciolatki są
już w szkołach, w niektórych
rozpoczynają naukę nawet
w wieku 4 czy 5 lat. I tak dla przykładu:
• czterolatki są objęte obowiązkiem szkolnym w Luksemburgu,
• w wieku 5 lat dzieci rozpoczynają naukę na Cyprze, Węgrzech,
w Holandii, Wielkiej Brytanii,
• sześciolatki idą do szkoły na Litwie, w Niemczech, Austrii, Belgii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Liechtensteinie,
Norwegii, Portugalii, Czechach,
Słowacji, Słowenii i we Włoszech.
Oczywiście dane te nie są
żadnym wyznacznikiem, dają
jednak do myślenia.
My ze swojej strony postaramy się pomóc naszym piaseczyńskim rodzicom w podjęciu
decyzji dotyczącej rozpoczęcia
przez 6-latki edukacji w szkole
bądź kontynuowania jej w od-

dziale zerowym.
W tym celu odbędą się dni
otwarte we wszystkich naszych
szkołach podstawowych. Dyrektorzy zaprezentują warunki i możliwości swoich placówek. Odbędą
się też spotkania dla rodziców
z psychologiem na temat gotowości szkolnej dzieci 6-letnich.
Warto zwrócić też uwagę na
jeszcze jeden, praktyczny aspekt:
6-latki, które rozpoczną naukę
w I klasie w roku szkolnym
2016/2017 - z uwagi na mniejszą
konkurencję w swoim roczniku
- będą miały łatwiejszy dostęp do
liceów i uczelni wyższych.
Z kolei ze społecznego punktu widzenia, więcej 6-latków
w szkołach oznacza więcej miejsc
przedszkolnych dla dzieci 3-letnich, co umożliwi skorzystanie
z bezpłatnej opieki przedszkolnej
naszym młodym piaseczyńskim
rodzinom.
Zachęcam do podjęcia decyzji o rozpoczęciu przez Państwa 6-letnie dziecko nauki
w I klasie szkoły podstawowej,
ponieważ nasze 6-latki nie różnią się w rozwoju od ich rówieśników z Europy Zachodniej,
a piaseczyńskie szkoły podstawowe będą dla nich miejscem
bezpiecznym, przyjaznym i radosnym.
Hanna Kułakowska-Michalak
II Zastepca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

Wspaniałe jubileusze
22 stycznia burmistrz Zdzisław Lis uhonorował pary obchodzące 50-lecie oraz
60-lecie pożycia małżeńskiego.
Uroczystość rozpoczęły występy w wykonaniu podopiecznych
Ogniska Muzycznego działającego
w Centrum Kultury. Tuż po wzruszającym koncercie nastąpiła część
oﬁcjalna, którą rozpoczął Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Zdzisław Lis. – W waszych sercach
jest tak ogromny żar, że gdyby
przelać go dzisiaj na nasze ulice
z pewnością roztopiłby cały śnieg
–powiedział burmistrz. Również
przewodniczący Rady Piotr Obłoza
złożył jubilatom najlepsze życze-

nia, po czym nastąpiło wręczenie
odznaczeń od Prezydenta RP za
długoletnie pożycie małżeńskie
dwunastu parom, które przeżyły
wspólnie 50 lat. Uhonorowani zostali państwo: Halina i Tadeusz
Ciołkiewiczowie, Marianna i Karol
Wnukowie, Anna i Dariusz Gogolowie, Krystyna i Kazimierz Majchrzakowie, Barbara i Michał Altewęgier, Barbara i Zbigniew Rybiccy,
Teresa i FeliksWichowie, Blandyna
i Grzegorz Galas, Wanda i Jan Galińscy, Anna i Władysław Grądzie-

Uroczystość przygotowano dla 13 par obchodzących swój jubileusz
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
lowie (podwójny jubileusz), Danuta i Zygmunt Mrowińscy, Anna
i Witold Onderscy.
Do uhonorowania zaproszono
parę z 60-letnim stażem państwa
Annę i Stanisława Wolińskich.
Otrzymali oni z rąk burmistrza

grawerowany dyplom okolicznościowy. Wszystkim parom wręczono kwiaty oraz kosze delikatesowe. Uroczystość zwieńczył
marsz Mendelsona zagrany na
trąbkach przy wspólnym toaście
szampanem.
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Sprawozdanie z pracy burmistrza
od 16 grudnia 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.
dzenia od strony ul. Fabrycznej w budynku Przedszkola
Nr 4 przy ul. Fabrycznej 13
w Piasecznie.

Poniżej przedstawiamy zarys
najważniejszych spraw, którymi burmistrz i kierownictwo
zajmowali się od 16 grudnia
2015 r. do 30 grudnia 2015 r.
Burmistrz ogłosił
przetargi na:
• wykonanie wymiany ogro-

Burmistrz zatwierdził
przetargi na:
• dowóz dzieci do Zespołu Szkół
Publicznych w Złotokłosie, wykonawcy: części I i II: Przewóz Towarów i Osób Kania Tadeusz, za
cenę 7,02 zł za 1 km; części III i IV:
Przewóz Osób Bogusław Wojciechowski, za cenę 7,02 zł za 1 km;
• remont ul. Kmicica w Piasecznie, wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowe EWBUD za cenę
343 440,60 zł;
• modernizację instalacji wentylacji mechanicznej
w budynku krytej pływalni
w Piasecznie, wykonawca:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe SAWENT za cenę
1 063 270,11 zł.
W tym okresie burmistrz
zajmował się bieżącymi sprawami, m.in. odbyły się następujące spotkania i wydarzenia z udziałem burmistrza:
17 grudnia 2015
– spotkanie świąteczne zorganizowane przez Związek
Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych;
– spotkanie świąteczne
z przedstawicielami mediów
z terenu gminy Piaseczno;
– spotkanie świąteczne w gminie Lesznowola;
18 grudnia 2015
– spotkania świąteczne
w Starostwie Powiatowym
w Piasecznie oraz w Centrum
Kultury w Piasecznie;

19 grudnia 2015
– spotkanie świąteczne
z mieszkańcami Woli Gołkowskiej;
29 grudnia 2015
– spotkanie z przedstawicielami gmin w sprawie Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej;
– spotkanie z panią Magdaleną Gawrych, dyrektor Centrum Kultury w Piasecznie,
w sprawie ﬁlii CK na osiedlu
przy ul. Słowiczej.
Burmistrz na bieżąco organizował posiedzenia kierownictwa urzędu, podczas
których omawiane były bieżące sprawy gminy, współpracował z organami Rady
Miejskiej oraz brał udział
w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.
*

Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2016/2017
Postępowanie rekrutacyjne do
przedszkoli i szkół zostało szczegółowo opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, które określa tryb i terminy
rekrutacji. Wprowadzone przepisy nakładają na organ prowadzący , dyrektorów przedszkoli
i szkół, ale także na rodziców
określone obowiązki.
Gmina Piaseczno chcąc zapewnić sprawny przebieg rekrutacji od zeszłego roku prowadzi elektroniczną rekrutację do

przedszkoli publicznych a od tego
roku wprowadza również elektroniczną rekrutację do klas I
szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.
W związku z tym informujemy, że :
• wykaz przedszkoli publicznych
prowadzonych przez gminę Piaseczno lub inny uprawniony organ, biorących udział w rekrutacji
elektronicznej, znajduje się na
stronie gminy www.bip.piaseczno.eu w zakładce „Oświata”.

• od dnia 15 lutego rodzice będą
mogli obejrzeć ofertę przedszkoli
i szkół dotyczącą wychowania
przedszkolnego logując się na
stronie piaseczno.formico.pl.
• rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie
się 18 lutego.
• od dnia 8 marca udostępniona
zostanie rodzicom oferta edukacyjna szkół podstawowych na
stronie internetowej www.piaseczno.elemento.pl.

• Rekrutacja do klas I szkół podstawowych rusza w dniu 14 marca .
W imieniu organu prowadzącego oraz dyrektorów placówek
prosimy o przestrzeganie harmonogramu rekrutacji. Szczegółowe
informacje dotyczące procesu rekrutacji udostępnione będą z końcem stycznia na stronie gminy
www.bip.piaseczno.eu w zakładce „Oświata”, oraz na stronie
ZEAS-u www.zeas.piaseczno.eu
i na stronach przedszkoli i szkół
publicznych.

Harmonogram rekrutacji do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Piaseczno w roku szkolnym 2016/2017

Harmonogram rekrutacji do
pierwszej klasy szkoły podstawowej
prowadzonej przez Gminę Piaseczno
w roku szkolnym 2016/2017

8 marca
Uruchomienie systemu dla rodziców – publikacja w systemie
oferty edukacyjnej szkół – bez możliwości rejestracji.

15 lutego
Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli
i szkół podstawowych.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych
14 marca - 8 kwietnia
Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców. Przyjmowanie
zgłoszeń/wniosków kandydatów ubiegających się do szkoły.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej
18 lutego - 24 lutego
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania
przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

14 marca - 31 marca
Wprowadzenie do systemu informacji o dzieciach pozostających
w klasach pierwszych na podstawie pisemnej deklaracji rodziców
złożonej bezpośrednio w szkole, do której uczęszcza dziecko.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych

18 kwietnia
Ogłoszenie listy kandydatów zakwaliﬁkowanych i niezakwaliﬁkowanych.
18 kwietnia - 27 kwietnia
Potwierdzenie przez rodziców zapisu dziecka w placówce, do której
zostało zakwaliﬁkowane przez złożenie pisemnego oświadczenia woli.
29 kwietnia
Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza
od 4 maja
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie
7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora
szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Dni otwarte dla kandydatów do klas I
Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie
Szkołą Podstawowa Nr 5 w Piasecznie
Szkoła Podstawowa w Głoskowie
Zespół Szkół Publicznych w Chylicach
Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie
Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu
Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie (Gołków)
Zespół Szkół w Zalesiu Górnym

20.02.2016
17.02.2016
18.02.2016
20.02.2016
16.02.2016
26.02.2016
18.02.2016
16.02.2016
18.02.2016

29 lutego - 18 marca
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
9 marca - 23 marca
Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego
wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
31 marca
Opublikowanie list dzieci zakwaliﬁkowanych i niezakwaliﬁkowanych.
Możliwość sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało zakwaliﬁkowane do przyjęcia.
1 kwietnia - 14 kwietnia
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole,
do której dziecko zostało zakwaliﬁkowane.
18 kwietnia
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza
od 19 kwietnia
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic
może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

3
Badanie potrzeb
piaseczyńskich rodzin
z małymi dziećmi

Od października 2015 roku w Mieście i Gminie Piaseczno
trwała diagnoza partypacyjna potrzeb rodzin z dziećmi
do 10 roku życia.
Badanie zainicjowała Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A Komeńskiego. Celem nadrzędnym y było m. in. sprawdzenie,
czy dzieci w Mieście i Gminie Piaseczno mają zapewniane
dobre warunki do rozwoju.
Diagnozę przeprowadzała grupa osób związanych z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, edukacyjnymi placówkami publicznymi i prywatnymi oraz wszyscy zainteresowani wspieraniem rozwoju i edukacji małych dzieci,
w tym ekspertki i osoby na co dzień pracujące z dziećmi. Prace
nad diagnozą potrzeb prowadzone były w zespole pod przewodnictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
we współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego.
Zespół roboczy spotykał się systematycznie i wypracował narzędzia badawcze skierowane do rodziców dzieci na terenie
Miasta i Gminy, prowadził rozmowy z rodzicami i opiekunami,
ekspertami w zakresie sytuacji dzieci i ich rodzin. Wyniki diagnozy w postaci raportu z rekomendacjami zostaną przedstawione na stronach internetowych gminy.

Kwota wolna wyższa, ale
nie kosztem samorządu
Rada Miejska w Piasecznie wyraziła na ostatniej sesji
swoją opinię na temat prezydenckiego projektu
ustawy, który zakłada podniesienie z 3 do 8 tys. zł kwoty
wolnej od podatku.
Sama idea zwiększenia kwoty wolnej od podatku nie budzi
kontrowersji wśród samorządowców. To, co niepokoi, to brak
wskazania mechanizmów łagodzących negatywny wpływ
ustawy na dochody budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego. W przypadku Piaseczna udział w dochodzie z podatku
PIT to blisko połowa wpływów budżetowych. Gdyby ustawa
została przyjęta w proponowanym kształcie, to szacuje się, że
dochody gminy Piaseczno zmniejszą się od 6 do 8 mln zł w
skali roku. W efekcie będzie trzeba zrezygnować z niektórych
zaplanowanych inwestycji lub innych ważnych zadań.
O ile budżet państwa, teoretycznie, będzie mógł nadrobić
straty ﬁnansowe poprzez zwiększone wpływy z podatku VAT
w związku z zakładanym wzrostem konsumpcji, o tyle gminy
nie są udziałowcem tego podatku. Dlatego zasadne wydaje się
zaproponowanie przez rząd nowych rozwiązań, które zminimalizują straty samorządów. Może to być zwiększenie dla nich
procentowego udziału w podziale podatku PIT. Tym bardziej że
do samorządów stale deleguje się nowe zadania, nie dbając
o źródła ich ﬁnansowania, nie mówiąc już o „janosikowym”,
które gmina Piaseczno odprowadza do budżetu centralnego.
Radni zobowiązali burmistrza, aby treść podjętej przez
nich uchwały przedstawił odpowiednim organom państwowym. Z uchwałą i jej uzasadnieniem można się zapoznać na
stronie www.piaseczno.eu.
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Budżet gminy na 2016 rok

Wydatki inwestycyjne na rok 2016 - 52 mln zł

Jeszcze w grudniu Rada Miejska przyjęła budżet gminy na 2016 rok, aby jak
najszybciej ruszyć z planowanymi
przetargami i realizacją pilnych zadań.
Można powiedzieć, że gmina
nie zwalnia tempa, kontynuując rozpoczęte w 2015 roku zadania i przystępując do nowych
realizacji. Do zaplanowanej
kwoty 52 mln zł należy dodać
10,8 mln zł na zakupy inwestycyjne (głównie wykupy gruntów), 6,8 mln zł na remonty,
w większości dróg, dotację 1,2
mln zł na drogi powiatowe oraz
blisko 2,5 mln zł na rozwój sieci
wodociągów i kanalizacji realizowany przez spółkę PWIK
wraz z gminą. Na inwestycje
w sieć cieplną PCU przeznaczy
w 2016 roku blisko 5,1 mln zł
pozyskane w ramach unijnego
projektu Jessica. Daje to łącznie
kwotę ponad 76,5 mln zł.

Szkoły i drogi gminne
Od lat pozycje te absorbują
główną uwagę i wysiłki inwestycyjne gminy. Po oddaniu do
użytku w 2015 roku dwóch
rozbudowanych szkół przyszedł czas na kolejne realizacje.
W tym roku rozpocznie się
m.in. budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego,
czyli nowej szkoły w centrum
Piaseczna wraz z nowoczesną,
multimedialną biblioteką publiczną. Zacznie się też rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr
2 w Zalesiu Dolnym, a zakończy rozbudowa Zespołu Szkół
w Jazgarzewie. Będą również
prowadzone liczne prace modernizacyjne w innych pla-

Rozbudowa szkoły w Zalesiu Dolnym kosztować będzie 12 mln zł

Do tego należy dodać:
- 6,8 mln zł na zadania remontowe (w tym 5,4 mln zł na drogi)
- 10,8 mln zł na zakupy inwestycyjne (w tym 9,8 mln zł na wykupy gruntów)
- 1,18 mln zł na dotację dla powiatu na drogi powiatowe
- 2,5 mln zł na rozwój sieci wodociągów i kanalizacji realizowany w imieniu
Gminy przez PWIK

Łącznie 76,5 mln zł

mln zł

cówkach szkolnych i przedszkolnych. Ogółem w 2016
roku na inwestycje w oświacie
przeznaczono 20,6 mln zł.
Blisko 26 mln zł przeznaczono w tegorocznym budżecie na drogi. Do największych
zadań należy przebudowa Kanału Piaseczyńskiego w centrum miasta na odcinku od
sądu do parku miejskiego,
przy okazji której zrewitalizowany zostanie również skwer
Kisiela, na ten cel w budżecie
przeznaczono ponad 6 mln zł.
Niewiele mniej kosztowną inwestycją będzie budowa ul.
Wilanowskiej w Józefosławiu.
Rozpocznie się też m.in. budowa ul. Geodetów oraz kilkunastu innych dróg, a także
budowa nowego parkingu
w centrum miasta. W ramach
remontów nakładki zyskają
33 drogi na terenie całej
gminy, a kilkadziesiąt innych
zostanie utwardzonych tłuczniem.

Spędzajmy wolny czas
w Piasecznie
Chcąc stworzyć mieszkańcom odpowiednie warunki do
życia i odpoczynku, gmina
kontynuuje program rewitalizacji przestrzeni publicznej
oraz inwestycji w infrastrukturę sportową oraz kulturalną.
Dzięki owocnej współpracy
i porozumieniu ze starostwem
powiatowym już wiosną rozpocznie się długo oczekiwany
przez mieszkańców proces
modernizacji parku miejskiego, gdzie powstaną strefy zarówno dla dzieci i młodzieży,
jak i dla seniorów. Dokończona
zostanie też budowa parku zachodniego zlokalizowanego
przy alei Róż. Z kolei na obiekcie stadionu miejskiego do nowej bieżni dołączą inne profesjonalne urządzenia lekkoatletyczne, powstanie też zadaszone boisko piłkarskie typu
Orlik. Jako realizacja jednego
z postulatów młodzieży, zle-

Na prośbę młodzieży w parku miejskim zostaną m.in. zmodernizowane trybuny, które są tradycyjnym miejscem spotkań
cony zostanie projekt zadaszenia skate parku.
Ze sfery „coś dla ducha”
przebudowany zostanie budynek, w którym mieści się obecnie Muzeum Regionalne, które
zyska m.in. nową przestrzeń
wystawienniczo-konferen-

cyjną. Wykonany ma zostać
także pierwszy krok w kierunku modernizacji zespołu budynków kolejki wąskotorowej.
Gmina chce wykonać koncepcję, która zakłada powstanie
w tym miejscu m.in. dużej sali
widowiskowej.
*

Rewitalizacja kolejki

Wi-ﬁ wraca na dworzec
Od początku roku można już serfować po internecie
czekając na autobus lub pociąg na dworcu PKP w Piasecznie.
Przeglądać strony, odbierać pocztę czy czatować można
już w pięciu lokalizacjach na terenie naszego miasta.
Na początku roku ruszyła zawieszona z powodu remontu strefa wi-fi na dworcu PKP. Strefa zyskała nowy
nadajnik, który znacznie poprawił zasięg sygnału. Internet dostępny jest teraz bez problemu na całym peronie. Pokryto sygnałem również teren poczekalni wewnątrz budynku i zwi transfer ściąganych plików do
512 kbit/s.
Z darmowego internetu można również korzystać na
Placu Piłsudskiego, skwerze Kisiela, parkingu przy Urzędzie Miasta, części parku miejskiego (od ul. Zgoda) a także
na terenie Skate Parku.
Aby swobodnie skorzystać z Internetu wystarczy udać
się w jedno z w/w miejsc i za pomocą urządzenia tj. laptop,
notebook czy telefon komórkowy podłączyć się do Strefy
WiFi Piaseczno za pomocą usługi WiFi.
Warto nadmienić, że z darmowego dostępu do Internetu można skorzystać m.in. w centrum handlowych Auchan, w Przystanku Kultura i Urzędzie Miasta i Gminy. Lokalizacje te poza dostępem do bezprzewodowej sieci,
posiadają także Infokioski umożliwiające serfowanie po
sieci bez własnego urządzenia.
Wszystkie strefy WiFi Piaseczno posiadają oznakowanie ułatwiające ich lokalizację. Jest to 35 granatowo-białych tabliczek, które w większości zostały zainstalowane
na miejskich latarniach oraz znakach informacyjnych, a
wrejonie dworca również na peronach.
Uwagi i sugestie związane z funkcjonowaniem Stef
WiFi w Piasecznie można zgłaszać do Biura Promocji
i Informacji na adres e-mail: pawlak@piaseczno.eu lub
telefonicznie dzwoniąc pod nr 22 70 17 650.

Sala widowiskowa w Piasecznie
Gmina Piaseczno przygotowuje koncepcję
zagospodarowania terenu stacji kolejki
wąskotorowej oraz szlaku kolejowego do
Nowego Miasta nad Pilicą.
W budżecie gminy na
2016 rok zabezpieczone zostało na ten cel 450 tys. zł.
Wydział inwestycji zlecił już
wykonanie koncepcji zagospodarowania zdegradowanego i zaniedbanego terenu
u zbiegu ulic Nadarzyńskiej,
Wojska Polskiego i Sienkiewicza. - Chcemy, aby Miasteczko
Wąskotorowe w Piasecznie
było przestrzenią publiczną,
integrującą mieszkańców
- mówi Daniel Putkiewicz, pełnomocnik burmistrza ds. rozwoju.
Funkcje kulturalne
Zgodnie z oczekiwaniami
mieszkańców, artykułowanymi na licznych spotkaniach
środowiskowych, ankietach
czy dyskusjach poruszanych
w internecie miejsce to powinno
pełnić funkcje kulturalne i muzealne. – Obecnie projekt jest
na etapie koncepcji i studium
wykonalności, dlatego jeszcze

nie wiemy w jakim stopniu te
funkcje mogą być rozwinięte,
ale chcielibyśmy aby powstała
tam sala widowiskowo-teatralna, której brakuje w naszym
mieście – dodaje Putkiewicz.
Sporządzana obecnie dokumentacja będzie podsta-wą
do aplikowania o fundusze zewnętrzne, które niewątpliwie
ułatwiłyby realizację tej inwestycji. Sama koncepcja zagospodarowania ma być gotowa
do końca kwietnia.
Funkcje transportowo-turystyczne
Zgodnie z warunkami przekazania majątku kolejki przez
PKP, gminy muszą zadbać również o funkcje transportowe
wąskotorówki. – Dlatego część
środków rezerwujemy na wykonanie dokumentacji szlaku
kolejowego od Piaseczna do Nowego Miasta nad Pilicą. Kolejka
jest największym potencjałem
turystycznym jakim dysponu-

Stara parowozownia na terenie kolejki wąskotorowej
Foto Michał Ciechomski
jemy, zdajemy sobie z tego
sprawę i chcemy stworzyć w
przyszłości na jej bazie produkt
turystyczny najwyższej jakości
– wyjaśnia Daniel Putkiewicz.
W pierwszej kolejności należy
zabezpieczyć budynki, poprawić ogrodzenia i uporządkować
teren. Wszystkim gminom,
które wspólnie przejęły ten ma-

jątek zależy aby kolejka mogła
w przyszłości kursować na całym szlaku aż do Nowego Miasta nad Pilicą. Na koncepcję
i studium wykonalności torów
w budżecie gminy Piaseczno
zarezerwowano 100 tys. zł., zaś
20 tys. zł na opracowanie geodezyjne związane ze szlakiem
kolejowym.
*
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Rewitalizacja centrum miasta

Nowe oblicze skweru Kisiela
Z końcem stycznia ogłoszony został przetarg na wyłonienie
wykonawcy przebudowy Kanału Piaseczyńskiego połączonej
z rewitalizacja skweru Kisiela.
-Mam nadzieję że już wczesną
wiosną uda się rozpocząć prace
przy przebudowie przebiegającego pod skwerem kanału. Aby
poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w tym rejonie
i uniknąć powtórzenia się sytuacji z 2010 roku kiedy został
zalany m.in. sąd i znaczna
część osiedla „Nad Perełką” musimy przystąpić do przebudowy podziemnej części kanału. Obecnie średnica rurociągu jest na tyle mała że z trudem odbiera on wodę podczas
zwiększonych opadów deszczu
– tłumaczy burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis. Dlatego
nowy kanał będzie miał dwa

koryta podziemne równoległe
do siebie, które znacznie zwiększą obecną przepustowość i zminimalizują ryzyko całkowitego zatkania światła rurociągu
– dodaje burmistrz.
Przebudowa kanału
Perełki
Inżynierowie zaprojektowali nowe koryto zamknięte
Perełki o zmiennej średnicy,
która dobrana została stosownie do warunków gruntowych.
W rejonie ul. Kościuszki kanał
będzie miał średnicę 2 m natomiast pod samym skwerem
będą to dwa równoległe betonowe rurociągi o średnicy 1,6 m

Kaskada wodna będzie alternatywnym miescem spotkań dla
piaseczyńskiego Rynku.

każdy, które połączą się w rejonie parku miejskiego wprowadzając wodę do koryta otwartego. Przebudowany zostanie
również sam wlot do kanału
otwartego a na obu brzegach
zbudowane zostaną betonowe
kierownice, które nadadzą wodzie odpowiedni kierunek
przepływu.
Odwodnienie terenu
Pod powierzchnią skweru do
podwójnego rurociągu zostanie włączony również kolektor
o średnicy 60 cm odbierający wodę
z Północnej i południowej części
miasta. Będzie on również połączony z projektowaną na skwerze
kaskadą wodną. Na całym odcinku
nowego rurociągu zostaną wykonane połączenia z istniejącym
w tym rejonie miasta systemem
kanalizacji deszczowej, a na kolektorze południowym zostanie zamontowany piaskownik i separator substancji ropopochodnych.
- Wykonanie podziemnych
części kanału wiązać się będzie
z czasowym zamknięciem ul.
Kościuszki oraz ul. Sierakowskiego. Dlatego podczas prowadzenia prac budowlanych należy liczyć się dużymi utrudnieniami w ruchu pojazdów –
mówi Daniel Putkiewicz pełnomocnik burmistrza ds. rozwoju
gminy. Postaramy się jednak
tak pokierować pracami żeby

Głównym celem inwestycji jest przebudowa podziemnej części Kanału Piaseczyńskiego, przy
okazji skwer Kisiela zyska nowe oblicze.
nie doprowadzić do jednoczesnego zamknięcia obydwu ulic
- dodaje Putkiewicz.
Rewitalizacja skweru
Oprócz wykonania podziemnych prac budowlanych
zaplanowana została również
całkowita zmiana zagospodarowania terenu skweru Kisiela. Projekt zakłada stworzenie
w jego centralnej części lekko
wyniesionej sceny o średnicy
blisko jedenastu metrów oraz
adaptację istniejących schodów
na miejsca, które oprócz funkcji
komunikacyjnej będą stanowić
widownię dla stworzonego
w ten sposób mini amﬁteatru.
Ozdobą sceny ma być centralnie umieszczona kaskada wodna połączona z niewielkim oczkiem otoczonym zielenią.

Niewybuchy lotnicze
Cztery bomby lotnicze o długości pół metra i wadze ok 30 kg zostały znalezione podczas
wykonywania prac ziemnych prowadzonych na terenie dworca PKP w Piasecznie.
26 stycznia w trakcie czynności
prewencyjnych na dworcu PKP patrol straży miejskiej dostał informację, że nieopodal dworca koparka natknęła się na dziwne
znalezisko. Po ostrożnym odsłonięciu kolejnych warstw ziemi funkcjonariusze rozpoznali dwa niewybuchy z okresu II wojny światowej.
Jeden z nich ulokowany na głębokości ok. 30-40 cm był umieszczony poziomo do powierzchni
gruntu. Drugi ładunek nieco większy od poprzedniego, umieszczony
pionowo, spoczywał zaledwie kilka
centymetrów poniżej gruntu. Oba
ładunki znajdowały się dość blisko
siebie a znalezisko było oddalone
od kładki prowadzącej na peron zaledwie o 10 – 15 m.
Strażnicy miejscy niezwłocznie powiadomili Policję i Gminne
Centrum Reagowania Kryzysowego. Uruchomiono wszystkie
związane ze znaleziskiem procedury bezpieczeństwa. Na miejsce
wezwano saperski patrol rozminowania, a Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zawiadomiło właściciela terenu i dyspozytora ruchu pociągów. Na czas
przeprowadzania akcji związanej z usuwaniem niewybuchów

Kaskada będzie wykonana
jako system betonowych płyt żelbetowych imitujących poziomo
ułożone bloki granitowe. Na najwyższy poziom doprowadzona
zostanie woda, która po wypełnieniu niecki będzie opadać po
blokach kamiennych do zbiornika dolnego otoczonego z jednej
strony sceną a z pozostałych
murkami odgradzającymi o wysokości ok. 40 cm. Ranty pułek
kamiennych będą wyproﬁlowane w taki sposób aby spadająca woda tworzyła jednolitą,
równą taﬂę. Cała kaskada podświetlona będzie ciepłą barwą
światła, które podkreślać będzie
dodatkowo jej walory estetyczne.
Komora techniczna kaskady zostanie wykonana jako pomieszczenie podziemne niewidoczne
dla użytkowników placu.

Na skwerze pojawią się
również nowe nasadzenia roślinne. Przy alejkach staną stylowe latarnie, ławki typu parkowego i kosze na śmieci.
Oświetlenie uzupełnione zostanie nowymi punktami
świetlnymi umieszczonymi
w posadce.
Wokół odnowionego skweru odtworzone zostaną nawierzchnie jezdni, chodników
i miejsc postojowych oraz
przebudowana zostanie zatoka
autobusowa przy budynku
sądu. Na całą inwestycję w budżecie gminy zaplanowano blisko 6,5 mln zł. Prace budowlane powinny rozpocząć się na
wiosnę, a pozwolenie na użytkowanie powinno być gotowe
na koniec listopada bieżącego
roku.

Konferencja o polityce mieszkaniowej
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno serdecznie zaprasza
osoby zainteresowane tematyką polityki mieszkaniowej
w Piasecznie na konferencję pt. „Wyzwanie czy konieczność? Polityka mieszkaniowa Gminy Piaseczno”.
Konferencja odbędzie się w środę 24 lutego 2016 r.
o godz.16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5. Ilość miejsc jest ograniczona (80
miejsc). O udziale w konferencji decyduje kolejność wejścia.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

OSP Jazgarzew wyposażony
w nowy wóz

Akcja wydobywania niewybuchów z II wojny światowej znalezionych przy dworcu PKP w Piasecznie
Foto Tomasz Pawlak/Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
wstrzymano ruch pociągów na tarasie Warszawa –Piaseczno w obu
kierunkach.
Po przybyciu na miejsce, patrol
saperski dokonał oceny znaleziska.
W wyniku oględzin zdecydowano
o wezwaniu większego samochodu specjalnie przystosowanego
do przewozu ładunków wybuchowych. Po dotarciu na miejsce specjalistycznego sprzętu saperzy wyciągnęli i zabezpieczyli obie bomby.
Sprawdzono również teren spe-

cjalnym wykrywaczem metalu
i okazało się, że w bezpośrednim
sąsiedztwie znajdują się jeszcze
dwa niewybuchy. Wszystkie ładunki zostały wykopane i zabezpieczone. Przewiezione będą do
Kazunia i zdetonowane na specjalnym poligonie. Ok godziny 14.30
ruch pociągów został przywrócony
a ﬁrma wykonująca roboty ziemne
wróciła do pracy.
Piaseczyńskie znalezisko nie
jest niczym szczególnym w skali

naszego regionu. Saperzy działający tylko na terenie Warszawy
i okolic dostają rocznie blisko 650
powiadomień tego typu. W większości są to niewielkie ładunki pochodzące z czasów ostatniej wojny.
Dwa dni później kursowanie
pociągów zostało wstrzymane
z powodu znalezienia podobnych
niewybuchów w rejonie przystanku PKP Okęcie. W związku
z trwającą modernizacją linii takie
sytuacje moga być częstsze.

W czwartek 10 grudnia 2015 r. do jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Jazgarzewie dotarł nowy wóz bojowy
na podwoziu Scania.
Z budżetu gminy Piaseczno na potrzeby ochotniczej straży
w Jazgarzewie został zakupiony ciężki samochód ratowniczogaśniczy Scania model P 370 o mocy silnika 272 kW, spełniający
normy emisji Euro 6. Samochód posiada napęd 4x4, zbiornik na
wodę o pojemności 5 tys. litrów, zbiornik środka pianotwórczego
o pojemności 500 litrów oraz kompletne zabudowanie specjalne.
Nowy pojazd pożarniczy wejdzie do działań operacyjnych
w miejsce wozu, który służył 21 lat i został przesunięty do jednostki
w Grochowej, niebędącej w systemie KSRG. Tam zastąpi jeszcze
starszy wóz do tej pory użytkowany przez OSP Grochowa.
Pojazd pożarniczy kosztował 845 640,00 zł, a jego zakup został
doﬁnansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie niskooprocentowanej pożyczki z możliwością częściowego umorzenia.
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Kto za co odpowiada?

Zimowe oczyszczanie
Jak nie zostać... na lodzie? Kto powinien odśnieżyć dach?
Przeczytaj, kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie.
Jednym z najważniejszych aktów
prawnych określających obowiązki związane z odśnieżaniem
nieruchomości oraz terenu wokół niej jest „Prawo budowlane”
(DzU 1994, Nr 89, poz. 414). Ustawodawca nakłada tam na właściciela lub wyznaczonego zarządcę
obowiązek użytkowania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem oraz utrzymywania jej
w odpowiednim stanie technicznym, czyli niezagrażającym życiu
i zdrowiu mieszkańców i innych
osób znajdujących się w bezpośredniej jej bliskości. Tak więc
w zależności od tego, do kogo należy nieodśnieżony fragment terenu, powinien go uprzątnąć odpowiedni zarządca.
Kto odśnieża na osiedlu?
Kwestia usuwania śniegu na
osiedlu jest zawarta między innymi w ustępie drugim artykułu
61 „Prawa budowlanego”. Zgodnie
z tym przepisem właściciel bądź
zarządca nieruchomości musi
z zachowaniem należytej staranności zapewniać mieszkańcom
bezpieczeństwo podczas użytkowania budynku, zwłaszcza jeśli
mamy do czynienia z wystąpieniem niekorzystnych czynników
zewnętrznych. Jednym z tych
czynników, które wymienia
ustawa, są zjawiska atmosferyczne, takie jak opady śniegu,
występowanie szronu czy gołoledzi.
Balkon odśnieżaj sam
Zupełnie inaczej obowiązki
wyglądają w przypadku balkonów. Wydawać by się mogło, że
balkon stanowi część elewacji,
więc jego powierzchnie powinien
odśnieżać właściciel budynku lub
zarządca. Tak jednak nie jest.
Obowiązek odśnieżania balkonu
przylegającego do lokalu mieszkalnego spoczywa na jego loka-

torze. Właściciel budynku odpowiada jedynie za utrzymanie części wspólnych budynku.
Kto zadba zimą
o chodnik?
Obok „Prawa budowlanego”
drugim ważnym dokumentem
regulującym zimowe obowiązki
jest „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”
(DzU 1996, Nr 132, poz. 622). Te
dwa dokumenty, obok wcześniej
wspomnianych obowiązków, nakładają na właściciela nieruchomości lub zarządcę obowiązek
utrzymania w należytym stanie
chodników wzdłuż nieruchomości oraz dróg wewnętrznych (osiedlowych). Tym samym właściciel
nieruchomości musi usunąć z ciągów komunikacyjnych śnieg, lód
i błoto pośniegowe. Powinien on
również we właściwy sposób
zmagazynować usunięty śnieg,
który nie może utrudniać ruchu
pieszych i samochodów. Jeśli drogi
osiedlowe należą do gminy, to jest
ona zobowiązana prawnie do odśnieżania. Natomiast jeśli drogi
osiedlowe stanowią drogę wewnętrzną lub prywatną, to obowiązek ich odśnieżania spoczywa
na właścicielu, czyli najczęściej na
radzie osiedla lub wspólnocie mieszkaniowej, która może
w tym celu wynająć specjalistyczną firmę.
Jeśli wzdłuż nieruchomości
nie ma chodnika, a ruch pieszych
odbywa się po wydzielonej części
drogi publicznej znajdującej się
bezpośrednio przy granicy nieruchomości, to również musi być
ona uprzątnięta.
Właściciel nieruchomości
jest zobowiązany przez prawo do
odśnieżania. Ustawodawca szczegółowo określił, jakich środków
naturalnych i chemicznych
można używać do oczyszczania
dróg i chodników w zimie. Te in-

formacje znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 27 października 2005 r.
(DzU 2005, Nr 230, poz. 1960),
które stanowi załącznik do „Ustawy o ochronie przyrody” (DzU
2004, Nr 92, poz. 880).
Kiedy nie trzeba
odśnieżać chodnika
Jeśli chodnik nie przylega do
nieruchomości, np. jest oddzielony od płotu lub muru budynku pasem trawnika, obowiązek jego odśnieżania spada na
zarządcę drogi. Podobnie jest
wówczas, gdy chodnik nie jest
w ogóle wyodrębniony. Właściciel nieruchomości nie odpowiada także za usuwanie śniegu
z chodników, na których dopuszczone jest płatne parkowanie. Za ich utrzymanie odpowiedzialny jest zarząd drogi, który
pobiera opłaty za postój. On
także powinien odśnieżać płatne
miejsca parkingowe, w tym znajdujące się w tych strefach „koperty”.
Kto jest zarządcą drogi, a
więc powinien o nią dbać?
Za odśnieżanie i zapewnianie
przejezdności dróg zimą odpowiada ich zarządca. Na terenie
gminy Piaseczno występują drogi
miejskie, powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Za część jezdni osiedlowych odpowiadają spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
bądź ich właściciele. Nie jest więc
tak, że za wszystkie ulice odpowiada gmina.
Zimowym utrzymaniem
dróg gminnych i przyległych do
nich chodników zajmuje się Wydział Utrzymania Terenów Publicznych. To właśnie do Urzędu
Miasta i Gminy należy zgłaszać
ewentualne problemy z przejezdnością lub zaleganiem śniegu
na skrzyżowaniach czy przy-

Komunikat

Ogłoszenie

Usterki latarni ulicznych

Zalesie Górne– etap I

Informujemy, że gmina Piaseczno podpisała umowę na
konserwację latarni z firmą ELPRZEM z Konstancina-Jeziorny, ponieważ poprzedni wykonawca nie wywiązywał
się z obowiązków i odstąpił od umowy. Obecnie awarie
dotyczące oświetlenia prosimy zgłaszać pod całodobowy
nr telefonu 22 201 19 01 lub do Referatu ds. Zarządzania
Energią – e-mail: energia@piaseczno.eu, nr tel.: 22 701 76
74 w godz. 8.00–16.00.

Ogłoszenie
Nieruchomość przeznaczona do użyczenia
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na podstawie art. 35
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r., poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na
I piętrze przy sekretariacie burmistrza oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu zamieszczony został do publicznej wiadomości „Wykaz nieruchomości” – działka gminna
zabudowana, nr ewid. 240, o powierzchni 2031 mkw., położona
w obrębie 24 miasta Piaseczno przy ul. Chyliczkowskiej 47,
przeznaczona do użyczenia na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu najuboższym żywności i odzieży.

W akcji odśnieżania miasta oprócz firmy SITA Piaseczno uczestniczą pracownicy WyFoto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA
działu Utrzymania Terenów Publicznych
stankach komunikacji miejskiej
i podmiejskiej. Jeśli pojawiają się
wątpliwości, kto jest właścicielem drogi, w łatwy sposób
można to zweryﬁkować. Wystarczy wejść na gminną stronę internetową www.piaseczno.eu
i z głównej strony kliknąć zakładkę „drogi”. Można również
przyjść osobiście do Wydziału
Utrzymania Terenów Publicznych, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 88,
lub zadzwonić pod numer: 22 701
76 52, e-mail: utp@piaseczno.eu.
Za odśnieżanie dróg powiatowych odpowiada Zarząd Dróg
Powiatowych, ul. Kościuszki 9
(I piętro), 05-500 Piaseczno, nr
tel.: 22 756 24 82, e-mail:
maria.olejnik@zdppiaseczno.pl
(sekretariat). Godziny pra-cy: od
poniedziałku do piątku 7.00–
15.00. Szczegółowy wykaz dróg
powiatowych znajduje się również w zakładce „drogi” na stronie
www.piaseczno.eu.
Do odśnieżania i remontów
dróg wojewódzkich, tj. drogi Nr
721 Nadarzyn – Piaseczno – Kon-

Stosownie do art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.199 ze zmianami ), art. 39 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów:
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne– etap I, dla obszaru działki nr ew. 771,
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne– etap I, dla obszaru działki nr ew. 261.
Wyłożenie nastąpi w dniach od 11 lutego 2016r. do
11 marca 2016r., w pokoju Nr 5 Wydziału Urbanistyki i Architektury na półpiętrze, przy sali konferencyjnej 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 Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno
w dniu 24 lutego 2016 r. w godzinach:
• od 9 00 do 1000 w zakresie mpzp części wsi Zalesie Górne–
etap I, dla obszaru działki nr ew. 771

stancin Jeziorna (ulice Okulickiego – Przesmyckiego – Wschodnia), Nr 722 Piaseczno – Prażmów
– Grójec (ulice 17-go Stycznia –
Gerbera – Sienkiewicza – Pod Bateriami – Pułku 4 Ułanów – Jazgarzew), Nr 873 Pilawa – Zalesie
Górne (od drogi Warszawa – Góra
Kalwaria do Zalesia Górnego do
przejazdu kolejowego) oraz drogi
Nr 709 (ul. Dworcowa od ul. Sienkiewicza do dworca PKP), zobowiązany jest Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048
Warszawa, nr tel.: 22 244 90 00
(do 12), faks: 22 244 90 13; e-mail:
dyrekcja@mzdw.pl.
O drogę krajową Nr 79 Warszawa – Góra Kalwaria (ulice
Puławska – Armii Krajowej –
Asfaltowa) dba natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział
w Warszawie, ul. Mińska 25, 03808 Warszawa, e-mail: sekretariat@warszawa.gddkia.gov.pl;
nr tel.: 22 813 33 75, 22 810 39 84,
22 870 68 27, 22 870 68 75; faks:
22 810 04 12.

Jakie kary grożą za uchylanie się od obowiązku
odśnieżania?
Kontrolę nad obowiązkiem
odśnieżania dróg, dachów oraz terenów wokół poszczególnych nieruchomości sprawują policja,
straż miejska oraz nadzór budowlany. Jeśli właściciel nieruchomości nie odśnieża dachu oraz nie
sprawdza jego stanu technicznego, to inspektor nadzoru budowlanego lub straż miejska ma
prawo nałożyć na właściciela bądź
administratora budynku mandat
karny w kwocie 500 złotych. Policja może ukarać właściciela bądź
administratora karą w wysokości
do tysiąca złotych. Jeśli ukarana
osoba unika zapłaty, to policja
skieruje sprawę do sądu. Wtedy
kara może wynieść już nawet
5 tys. złotych.
Gdy nie mamy pewności, kto
jest odpowiedzialny za nieodśnieżony chodnik, lub mamy problemy z wyegzekwowaniem jego
uprzątnięcia, należy zadzwonić
do straży miejskiej na bezpłatny
numer alarmowy – 986.*

UiA.ZP.6721.11.2016.APA

• od 10 00 do 1100 w zakresie zmiany mpzp części wsi Zalesie
Górne Etap I, dla obszaru działki nr ew. 261.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może składać
uwagi.
Uwagi do wyłożonego projektu 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
Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia
2016 r.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy piaseczno
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Prezydenci polskich miast w Piasecznie
Gmina Piaseczno gościła Zarząd Związku
Miast Polskich.
Delegaci z 27 polskich miast
odwiedzili Piaseczno w piątek
22 stycznia oraz wzięli udział
w posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich, które miało
miejsce w Urzędzie Miasta
i Gminy Piaseczno. Znamienitych gości przywitał Burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis,
życząc owocnego spotkania.
Krótką prezentację przybliżającą gościom charakter naszej
gminy przedstawił natomiast
pełnomocnik burmistrza ds.
rozwoju gminy Daniel Putkiewicz.
Podczas posiedzenia delegaci zajmowali się zaopinio-

waniem projektów ustaw rządowych, m.in. o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (jst),
o zmianie ustawy Karta Nauczyciela, o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci oraz
o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz
dokonywania zwrotu środków europejskich przez jst.
Omawiali też kwestie oddzielenia własności budynku
od własności gruntu, a także
bariery w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Mieszkańcy gminy Piaseczno mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Piaseczno jako członek Związku Miast Polskich było gospodarzem comiesięcznego zebrania zarządu
Foto Anna Grzejszczyk/ URZĄD MIASTA

Fundusze Europejskie na Mazowszu
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie ogłosiła harmonogram naborów wniosków o doﬁnansowanie w trybie konkursowym na 2016 rok.
Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej www.funduszedlamazowsza.eu.
Pierwsze nabory wniosków o doﬁnansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO
WM) na lata 2014–2020 już ruszyły. O doﬁnansowanie mogą
ubiegać się m.in. samorządy,
ﬁrmy, uczelnie, instytucje
rynku pracy, placówki oświatowe, a także organizacje pozarządowe. Duża część środków
w nowej perspektywie zostanie
przeznaczona na obszar badań
i rozwoju oraz innowacyjność
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
Wspierana będzie głównie
współpraca biznesu z sektorem
naukowym i wdrażanie innowacyjnych produktów, procesów lub usług biznesowych.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o doﬁnansowanie:
– w ramach RPO w IV kwartale 2016 r. – Oś Priorytetowa 3
– rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości;
– w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz
Wiedza Edukacja Rozwój na
2016 rok (więcej informacji na
stronie www.parp.gov.pl).
Dodatkowy planowany termin naboru wniosków w ramach RPO na rozwój rynku
pracy – Oś Priorytetowa 8 – w III
kwartale 2016 r.
Opis działań i możliwych wydatków do refundacji zawiera dokumentacja konkursowa. Chętni

Bezpłatna
pomoc prawna

mogą wziąć udział w bezpłatnych
szkoleniach organizowanych
przez Mazowiecką Jednostkę
Wdrażania Programów Unijnych
(www.mazowia.eu). Na szkoleniach wypełniana jest ﬁszka projektowa, prezentowany jest formularz aplikacyjny, warunki
konkursu, obowiązki wynikające
z podpisania umo-wy o doﬁnan-

sowanie. Prowadzone są także
spotkania informacyjne i konsultacje. Usługi są bezpłatne.
Informacje o tym, kto i na
jakie projekty może otrzymać
doﬁnansowanie, znajdują się
w harmonogramie naboru
wniosków zatwierdzonym przez
Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Porady prawne są udzielane we wszystkich gminach należących do powiatu piaseczyńskiego, w tym w gminie Piaseczno. Nieodpłatną pomoc prawną otrzyma osoba ﬁzyczna,
która: w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających zwrócenie się o jej udzielenie ma przyznane świadczenie z pomocy społecznej; posiada ważną Kartę Dużej Rodziny; jest
kombatantem lub oﬁarą represji wojennych; jest weteranem
lub weteranem poszkodowanym; nie ukończyła 26. roku życia; ukończyła 65 lat; jest w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii
technicznej.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie
prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, spraw emerytalno-rentowych, prawa rodzinnego,
prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Porad będą udzielać adwokaci i radcy prawni na podstawie umów zawartych z Powiatem Piaseczyńskim.
W gminie Piaseczno punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się w Starostwie Powiatowym przy
ul. Chyliczkowskiej 14 i czynny jest od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00. Pomoc prawna świadczona jest przez
adwokata i radcę prawnego.
Bezpłatna pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego
dla mieszkańców gminy Piaseczno udzielana jest też w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w Piasecznie, zlokalizowanym
przy ul. Puławskiej 16, we wtorki i czwartki w godz. 16.10 – 18.10.
Mieszkańcy gminy Piaseczno mogą korzystać także już od
kilku lat z darmowych porad prawnych udzielanych przez
radcę prawnego Pana Marcina Wojcińskiego w budynku
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w każdą środę w godz. 9.00
– 13.00. W celu umówienia się na konsultację prosimy o kontakt
telefoniczny pod numerem 508 262 229. Pomoc prawna udzielana jest na każdy temat, z wyłączeniem spraw karnych.

Artykuł w ramach działalności Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
– Piaseczno. Projekt jest współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej „Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct” w latach 2013–2017.

Czworonogi czekają
na opiekuna
Zwierzaki czekają w Przytulisku Prima–
–Vet w Konstancinie, tel. 729 591 159.

Ogłoszenie

„Młodzi Dorośli”

Utylizacja azbestu
Gmina Piaseczno informuje, że kontynuuje program bezpłatnego odbioru i utylizacji odpadów zawierających
azbest. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców informujemy, że trwa nabór wniosków na 2016 rok.
Mieszkańców, którzy chcą skorzystać z bezpłatnego odbioru i utylizacji azbestu, zachęcamy do złożenia odpowiedniego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Cała procedura została szczegółowo opisana w Biuletynie Informacji
Publicznej gminy www.bip.piaseczno.eu. Przetarg wyłaniający wykonawcę usługi polegającej na odbiorze i utylizacji
azbestu w 2016 roku zostanie ogłoszony w maju. W związku
z tym prosimy o niezwłoczne składanie w/w wniosków.
Wzory dokumentów dostępne są:
• na stronie internetowej Urzędu www.bip.piaseczno.eu
w zakładce gospodarka odpadami,
• w kancelarii Urzędu przy ul. Kościuszki 5
• w Wydziale Gospodarki Odpadami przy ul. Wojska Polskiego 54 pokój nr 3.
Odbiór azbestu będzie odbywał się sukcesywnie
w okresie od czerwca do końca listopada. Prosimy o odpowiednie przygotowanie odpadów do transportu, tj. zdemontowane płyty azbestowe powinny być złożone na paletach i ofoliowane.
Szczegółowe informacje dot. azbestu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Odpadami pod numerem telefonu:
(22) 736-29-83.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach grupy
wsparcia dla osób między 18. a 29. rokiem życia.
GRUPA WSPARCIA ZAISTNIEJE WŁAŚNIE PO TO, BY:
• wzajemnie sobie pomagać
• poszerzać wiedzę i umiejętności radzenia sobie z różnymi
problemami
• efektywniej rozwiązywać codzienne napięcia oraz zwalczać
stres
Osoby zainteresowane udziałem w grupie wsparcia proszone są o kontakt z psychologiem Anną Knigawką: 22 750 33 08,
756 72 63.
Miejscem spotkań będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Piasecznie, ul. Wojska Polskiego 54.

Nero – starszy pies średniej
wielkości znaleziony 16 stycznia na terenie gminy. Bardzo
wesoły, lgnie do ludzi. Jest dobrze utrzymany i zna zasady
panujące w domu.

Amir – młody, roczny, wesoły,
energiczny psiak. Potraﬁ chodzić na smyczy, dogaduje się
z większością psów. Ma w sobie
nieskończone pokłady miłości
i chęci do zabawy.

Słonek – młody, wesoły, pełen
pozytywnej energii psiak. Potraﬁ chodzić na smyczy, dogaduje się z innymi psami, spragniony kontaktu z człowiekiem.

Eros – roczny, malutki psiak Jest
przyjacielski i zadbany. Uwielbia
się bawić, bardzo ładnie chodzi
na smyczy. Toleruje inne zwierzęta.

Ilu nas przybyło?
W ciągu ostatniego roku liczba zameldowanych mieszkańców w
gminie Piaseczno wzrosła o 1227 osób i wg stanu na 31 grudnia
2015 r. wynosi 75 179. Oprócz Piaseczna w którym zameldowanych
jest 43 591 osób, do największych miejscowości należą: Józefosław
- 8 492 mieszkańców, Zalesie Górne – 3351 mieszkańców i Złotokłos
– 1399 mieszkańców. To oﬁcjalne liczby, jednak w systemie gospodarki odpadami zarejestrowanych jest ok. 85 tysięcy osób.
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Kocie piękności

Pieśni o damach
i rycerzach

Koty wszelkiej maści po raz kolejny zawitały do Piaseczna na Międzynarodową
Wystawę Kotów Rasowych, która miała
miejsce 16–17 stycznia.
Wystawa odbyła się tradycyjnie
na hali sportowej Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy
ul. gen. Sikorskiego 20, gdzie spotkali się zarówno hodowcy, jak
i miłośnicy futrzaków. W tym roku wystawcy z Polski, Niemiec, Białorusi, Rosji i Litwy zaprezentowali aż 202 koty niezwykłej urody.
W trakcie imprezy zwiedzający mieli możliwość nie tylko podziwiania i pogłaskania zwierzaków, ale także porozmawiania
z hodowcami na temat szczególnych wymagań ras oraz ich pielęgnacji. Atrakcją imprezy były
konkursy dla kociąt, kotów doro-

słych i rzadko konkurujących ze
sobą kotów kastrowanych. Oceny
dokonywało pięciu sędziów międzynarodowych, w tym po raz
pierwszy obecna na piaseczyńskiej wystawie Elena Trushina
z Rosji. Warto wspomnieć, że
w trakcie imprezy odbył się także
egzamin na uprawnienia sędziego, który zakończył się pomyślnie dla dwójki kandydatów.
Nagrodę publiczności w 2016
roku otrzymał najmłodszy, dziesięciotygodniowy uczestnik wystawy, kremowy kociak o imieniu
Unikum of Dedaru, który wraz ze
swą właścicielką przyjechał z Li-

Burmistrz Zdzisław Lis z laureatem nagrody publiczności młodym
kotkiem o imieniu Unikum of Dedaru.
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
twy. Pani Dalia Pefkuvine odebrała
Tytuł Best of Bests przypadł doz rąk burmistrza Piaseczna ufunstojnemu persowi o imieniu Jantar
dowaną przez gminę statuetkę. –
Miss Betty Boop wystawianemu
Wszystkie wystawiane koty
przez Kamila Boguszewskiego.
są niezwykle pięknie, osobiście
Organizatorem wystawy był
trudno by mi było podjąć decyzję,
Zarząd Międzynarodowego Klubu
któremu należy się nagroda – poMiłośników Kotów Brytyjskich
wiedział burmistrz Zdzisław Lis.
Krótkowłosych IBSCC.

Pójdź śladami piaseczyńskich Żydów
Biblioteka Publiczna wydała
Quest, przybliżający historię
Żydów w naszym
mieście.
Questing to rodzaj gry polegającej
na odkrywaniu ciekawych miejsc.
W swojej wędrówce gracz podąża
wyznaczoną trasą według wskazówek zamieszczonych w wierszowanym tekście.
Żydów do Piaseczna zaczął
sprowadzać w pierwszej połowie

Zmiany, zmiany, zmiany…
Rok 2016 niesie ze sobą wiele zmian
i wiele nowych możliwości. Dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno rok 2016 z pewnością będzie
pracowity. A co nowego?
Od 4 stycznia 2016 roku ruszyła wypożyczalnia elektroniczna. Teraz każdy czytelnik
dostaje kartę, która będzie
działała w każdej placówce
Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Piaseczno. Dodatkowo
filie poszerzają swoją ofertę
o zajęcia animacyjne. W jedną
sobotę w miesiącu dzieci mogą
uczestniczyć w zajęciach z cyklu „Małpie Figle”, zajęciach
muzyczno- animacyjnych, prowadzone są również lekcje
biblioteczne. Biblioteka stopniowo staje się miejscem,
w którym nie tylko wypożycza
się książki, lecz także przestrzenią sprzyjającą rozwojowi
kulturalnemu w szerokim ujęciu tego słowa. Niedługo rusza
projekt „Media-Społecznicy”,
który ma przybliżyć młodzieży pracę z nowymi technologiami. W zbiorach biblioteki
oddziału dla dzieci pojawiły się
filmy, które czytelnik może
wypożyczyć na 3 dni.
Wśród czytelników pojawiają się zarówno zwolennicy,

jak i przeciwnicy zmian. Jedni
mówią: - Biblioteka zawsze kojarzyła mi się z wysokimi regałami, przy których stały wielkie drabiny i kartkowe katalogi.
Stwarzało to niezwykły klimat. Będzie mi tego brakować.
Inni natomiast cieszą się, że biblioteka się zmienia. W komputeryzacji widzą przede
wszystkim nadzieję na zwiększenie komfortu i możliwość
szybkiego dostępu do katalogu.
Przede wszystkim pamiętajmy, że czy skomputeryzowana, czy też nie – biblioteka
to bogactwo. Kiedyś stary bibliotekarz, Jorge Louis Borges,
napisał opowiadanie „Ogród
o rozwidlających się ścieżkach”
oraz kilka tekstów teoretycznych, w których postrzega bibliotekę jako wielką przestrzeń. Spotkanie z literaturą daje możliwość zderzenia
z wielokulturowością. A biblioteka to nie tylko budynek, bo
tworzą ją czas, historia i przede
wszystkim ludzie.
*

XVIII w. tutejszy starosta. Nie mieli
oni tu jednak łatwego życia i musieli wiele przejść, zanim osiągnęli
upragniony spokój. Celem questingu jest przybliżenie ich historii. Na trasie pojawią się takie miejsca, jak kirkut, dawny plac
targowy, zakład krawca Meppena
oraz wiele innych obiektów związanych z żydowską społecznością.
Autorzy opierali się na tekstach z serwisu internetowego
„Studnia” oraz „Szkiców z dziejów
Piaseczna” napisanych przez lokalnych historyków, Ewę i Włodzimierza Bagieńskich. Niemałe znaczenie miały również konsultacje

merytoryczne z piaseczyńskim
kronikarzem, Jerzym Duszą i Stanisławem Hoffmanem. Przedsięwzięciem zainteresował się również dyrektor Muzeum Historii
Żydów Polskich. Planowane są
także lekcje biblioteczne i spotkania dotyczące kultury żydowskiej.
Questy są dostępne we
wszystkich ﬁliach biblioteki. Można je również odebrać z Biura Promocji i Informacji Gminy Piaseczno (pok. 96 w Urzędzie
Miasta), które wsparło wydawnictwo poprzez pokrycie kosztu
jego wydruku.
*

Podsumowanie roku sportowego 2015 gminy Piaseczno

Już 20 lutego 2016 roku zapraszamy do Centrum Kultury
w Piasecznie na VIII Turniej Bardów.
Tradycją jest, że w miesiącach zimowych, rycerze odkładają
swe miecze i zbroje aby rywalizować na polu artystycznym.
Tegoroczny turniej stanie się znów miejscem zmagań wykonawców muzyki dawnej.
Bardowie oraz zespoły będą potykać się o zachwyt
widzów oraz przychylność Jury walcząc o cenne nagrody,
nie tylko w kategoriach muzycznych, ale i na polu teatralnym oraz recytatorskim.
Obok klasycznych kategorii turniejowych pojawi się, podobnie jak w ubiegłym roku, konkurs dla twórców ﬁlmów,
które nawiązują do historii czasów średniowiecza.
Na wszystkich przybyłych do Centrum Kultury w Piasecznie
czekać będą, oprócz atrakcji artystycznych odbywających się
na scenie, kramy z rękodziełem takim jak: sakiewki, brosze,
gry średniowieczne, oraz wiele innych.
Organizatorem zmagań turniejowych jest grupa Rycerze
Dobrej Opieki. Współorganizatorem wydarzenia jest Centrum
Kultury w Piasecznie.
VIII edycja Turnieju Bardów objęta jest patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Piaseczna Zdzisława Lisa. Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

Teatralne sukcesy
Przedszkolaków

Foto Anna GrzejszczykURZĄD MIASTA
Już po raz drugi Przedszkole Świat Bajek zaprosiło do
wspólnej teatralnej zabawy piaseczyńskie placówki, W Świecie
Bajek teatr to jedna z form wszechstronnej edukacji maluchów.
-Chcieliśmy podzielić się swoją pasją, ale także podejrzeć pomysły innych instruktorów, czegoś się nawzajem od siebie nauczyć – mówi pomysłodawca festiwalu, Anna Kolanowska.
Dzięki wsparciu Centrum Kultury, Burmistrza i Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno, 28 stycznia w Sali Centrum Kultury odbyła
się Gala Festiwalowa. Wystąpił nagrodzony teatr Półnutki
z Przedszkola Nutka z Piaseczna, ze spektaklem „Ach, co za
noc!”, na podstawie scenariusza Adama Szafrańca. Występujących gorąco oklaskiwali organizatorzy – przedszkolaki Świata
Bajek oraz zaproszeni goście.
Nasi mali-wielcy artyści pojadą w nagrodę do Teatru GULIWER, który był głównym sponsorem Festiwalu.
Dziękujemy za udział i gratulujemy. Zapraszamy za rok
wszystkie artystyczne placówki do wspólnej zabawy.
Współorganizatorami Festiwalu byli Nasz Teatrzyk i Chatka
Marzeń.

W piątek 22 stycznia w hali na terenie stadionu miejskiego w Piasecznie odbyło się spotkanie środowisk
sportowych z terenu Gminy Piaseczno
Foto Małgorzata Idaczek/URZĄD MIASTA
Podczas „Podsumowania Roku Sportowego 2015” wręczone zostały nagrody i wyróżnienia Burmistrza Piaseczna za zasługi i osiągnięcia
sportowe w 2015 roku w następujących kategoriach: zawodnik, nadzieja sportowa,
trener, szkoła, uczeń, działacz
sportowy za działalność społeczną na rzecz sportu oraz
sponsor za znaczny wkład

finansowy w rozwój sportu
w Gminie Piaseczno.
Statuetkę dla najlepszego
zawodnika 2015 r. odebrała
Dorota Godzina z KS X Fight
Piaseczno a najskuteczniejszym trenerem okazał się Mateusz Strzeżek z KS Grawitacja. Pełna lista nagrodzonych
opublikowana jest na stronie
gminy Piaseczno.
*

Konkurs literacki „Piaseczyńskie
legendy”
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza konkurs literacki na legendę związaną z Piasecznem i okolicą.
Do konkursu przyjmowane będą prace pisane prozą i dotyczące zagadnień związanych
z Miastem i Gminą Piaseczno. Warunkiem uczestnictwa
w konkursie jest ukończenie szesnastego roku życia.
Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, a zwycięskie dzieła doczekają się druku w formie wydawnictwa książkowego.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, który
trwać będzie od 25 stycznia do 29 kwietnia 2016 r. Regulamin
konkursu dostępny jest na www.biblioteka-piaseczno.pl.

