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Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 13 marca 2019 r.
o godzinie 9.30 w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy, Piaseczno, ul. Ko-
ściuszki 5.

www.piaseczno.eu

Nowe numery kont

Informacje 
urzędowe:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej                           str. 2

Ruszają rekrutacje

18 lutego 2019 roku rusza rekrutacja do
przedszkoli oraz klas pierwszych szkoły
podstawowej dla osób zamieszkałych na
terenie gminy Piaseczno.                  str. 6

Od 12 lutego można bezpłatnie zaczipować 
i wysterylizować swojego psa lub kota, wa-
runkiem jest posiadanie Piaseczyńskiej Karty
Mieszkańca.                                      str. 3

„Wtorek z Satyrą”

19 lutego zapraszamy na koncert Marka
Majewskiego z zespołem, który będzie
promował płytę „Lepiej”. str. 8

Przetarg na odpady

Burmistrz unieważnił przetarg na od-
biór odpadów i zaprosił firmy do ne-
gocjacji stawki za odbiór do czasu
rozstrzygnięcia nowego przetargu.

str. 2

Informujemy, że urząd od 1 stycz-
nia 2019 roku zmienił obsługę
bankową z banku Alior S.A. na
Pekao S.A. i obowiązują nowe nu-
mery rachunków do płatności na
rzecz gminy Piaseczno. Szczegóły
na stronie www.piaseczno.eu.

Akcja czipowania 
i sterylizacji

8 marca, w Dniu Kobiet, za-
praszamy na recital Stani-
sława Soyki, który odbędzie
się w piaseczyńskim Domu
Kultury przy ul. Kościuszki 49.

*str. 8

Stanisław Soyka

Budżet został uchwalony 16 stycz-
nia 2019 roku, czyli dosyć szybko,
mając na uwadze fakt, że w listo-
padzie konstytuował się nowy
skład Rady Miejskiej i nowi radni
musieli mieć czas na zapoznanie
się z projektem budżetu. Jest to też
pierwszy budżet nowego burmi-
strza, który tym planem finanso-
wym rozpoczyna realizację swo-
jego programu na najbliższe pięć
lat. – Naszym największym wy-
zwaniem jest sprostanie oczekiwa-
niom mieszkańców, którzy chcą od
samorządu usług na coraz wyż-
szym poziomie, a to zawsze gene-
ruje koszty bieżące i utrzymania
dynamiki w zakresie wydatków in-
westycyjnych – mówi burmistrz
Daniel Putkiewicz.    więcej str. 4-5

Budżet gminy na 2019 rok
Wydatki gminy w bieżącym roku zostały ustalone na poziomie ok. 575 milionów złotych. Na same 
inwestycje i remonty, wliczając nakłady gminnych spółek, przeznaczono blisko 175 mln zł. Na ukoń-
czeniu jest kilka dużych realizacji, są też duże projekty, których realizacja dopiero się rozpoczyna.

PIT do PITa

Pomóżmy w rozwoju

To dzięki podatkom, ale tylko
osób rozliczających się w Piasecznie,
w tym roku gmina może przezna-
czyć ponad 145 mln zł na inwestycje
i zadania remontowe.

– Staramy się zachęcać miesz-
kańców do płacenia podatków nie
tylko poprzez akcje informacyjne,
ale także kierując dodatkowe usługi 
i ulgi do tych osób, które wyrobią so-
bie kartę mieszkańca – mówi bur-
mistrz Daniel Putkiewicz. Już dziś,
żeby korzystać z programu War-
szawa+ czy darmowych linii L, zni-
żek na basen czy niektórych ofert
komercyjnych, należy rozliczać po-
datek w gminie Piaseczno. Pamię-
tajmy, że zamożność naszej gminy
uzależniona jest od zamożności
mieszkańców i ich rzetelności w pła-
ceniu podatków – dodaje burmistrz.

To proste, wystarczy ZAP-3

Dzisiaj przepisy nie wymagają
meldunku, aby płacić podatki 
w miejscu zamieszkania. Wypełnia-
jąc PIT, wystarczy wskazać jako miej-
sce zamieszkania gminę Piaseczno
oraz dołączyć wypełniony formularz

aktualizacyjny ZAP-3. W ten sposób
wspieramy okolicę, w której miesz-
kamy, a więc wpływamy na otacza-
jącą nas rzeczywistość.

Na co idą Twoje podatki?

Na stronie www.piaseczno.eu 
w zakładce „Na co idą Twoje podatki”
można sprawdzić, jak pieniądze 
z naszych podatków wydawane są
przez gminę Piaseczno.

– Od kilku lat prowadzimy
stronę z kalkulatorem mieszkańca,
który 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 wydatków
na konkretne dziedziny i zadania re-
alizowane przez samorząd jest
zgodny z jego oczekiwaniami –
mówi Łukasz Wyleziński, dyrektor
Biura Promocji i Informacji Gminy.
– W tym roku narzędzie zostało
zmodyfikowane, bardziej nowocze-
sna i efektowna jest strona wizu-
alna, ale powstały także nowe sekcje.
Zilustrowane są gminne inwestycje
planowane w 2019 roku, jak również

podział środków w ramach Budżetu
Obywatelskiego i funduszy sołec-
kich – dodaje.

Symulator internetowy jest
oczywiście narzędziem poglądo-
wym, odnosi się wyłącznie do po-
datku dochodowego od osób fizycz-
nych, a poszczególne wyniki mogą
delikatnie różnić się od stanu fak-

tycznego, bo różne mogą być cho-
ciażby koszty uzyskania przychodu.
Wyniki są też zaokrąglane. Program
uwzględnia progi podatkowe, ale nie
bierze pod uwagę odliczeń czy sytu-
acji, w której małżonkowie rozliczają
się wspólnie. Dlatego wygenerowa-
nych 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.
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Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 4              16 stycznia 2019 r.

Radni przyjęli protokół z 3. sesji Rady Miejskiej. Sprawozdanie
z działalności między sesjami przedstawił przewodniczący
Rady Piotr Obłoza. Po wysłuchaniu wniosków i interpelacji
skarbnik zapoznała radnych z sytuacją finansową gminy.

Zmiany budżetowe
Radni wprowadzili następujące zmiany w budżecie:
– uchwalono budżet na rok 2019;
– uchwalono „Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Pia-
seczno na lata 2019–2029”.

Zagospodarowanie przestrzenne:
– radni wprowadzili zmiany w uchwale nr 1192/XL/2013 Rady
Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bogatki;
– radni zdecydowali o uchwaleniu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna;
– radni zdecydowali o uchwaleniu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec.

Nieruchomości:
– radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprze-
targowym:
• części działek położonych w Piasecznie w rejonie ulic Ku-
socińskiego i Wojska Polskiego,
• części działki przy ul. Mazurskiej,
• nieruchomości w rejonie ulic Chopina i Czajewicza,
• działki w rejonie ul. Orzeszkowej,
• części działki w rejonie ul. Jutrzenki,
• działki przy ul. Sękocińskiej,
• działki w Wólce Kozodawskiej.

Pozostałe:
– radni wprowadzili zmiany do statutu gminy Piaseczno;
– w związku z wygaśnięciem mandatu poprzedniego bur-
mistrza radni wprowadzili zmiany w uchwale numer
702/XXVI/2016 Rady Miejskiej, która dotyczy składu osobo-
wego Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Otwartego w Piasecznie;
– radni wyrazili zgodę na udzielenie 60% bonifikaty osobom
fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych
jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych i spółdzielniom
mieszkaniowym od opłaty jednorazowej z tytułu przekształ-
cenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności,
gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w któ-
rym nastąpiło przekształcenie;
– radni podjęli zamiar zmiany siedziby Przedszkola nr 5 
w Piasecznie z ul. Szkolnej 18 na ul. Jana Pawła II 55;
– radni podjęli zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej
nr 5 w Piasecznie – aby uczniowie, którzy realizują obecnie
zajęcia przy ul. Orężnej, mogli kontynuować naukę w sie-
dzibie szkoły przy ul. Szkolnej 14 oraz w szkole przy ul. Jana
Pawła II 55;
– radni uchwalili tryb udzielania i rozliczania dotacji dla pla-
cówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych
prowadzonych na terenie gminy Piaseczno;
– wprowadzono zmiany w uchwale nr 32/III/2018 Rady Miej-
skiej w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
stypendiów sportowych;
– radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej 
w formie darowizny na rzecz Komendy Stołecznej Policji 
w postaci wyposażenia i oprogramowania;
– zadecydowano o udzieleniu pomocy rzeczowej dla powiatu
piaseczyńskiego, polegającej na wykonaniu przez gminę Pia-
seczno sygnalizacji świetlnej przy ul. Millenium w Głoskowie;
– radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej dla po-
wiatu piaseczyńskiego z przeznaczeniem na:
• rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2841W (Pia-
seczno – Bobrowiec),
• rozbudowę i przebudowę ul. Głównej w Żabieńcu (w ciągu
dróg powiatowych nr 2823W i 2825W),
• rozbudowę i przebudowę ul. Asfaltowej w Bąkówce 
(w ciągu drogi powiatowej nr 2839W).

Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały do-
stępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu.

Nowy II zastępca burmistrza

Robert Widz był radnym ka-
dencji 2014–2018, gdzie m.in.
przewodniczył komisji polityki
gospodarczej, został też wy-
brany z okręgu nr 3 na rad-
nego kadencji 2018–2023. Za-
wodowo przez lata zarządzał
dużymi firmami z branży IT,
m.in. wdrażając systemy kom-
puterowe z zakresu informacji
przestrzennej w administracji
publicznej i samorządowej.

– Bardzo liczę na doświad-
czenie Pana Roberta Widza 
i na jego innowacyjne podej-
ście do wielu kwestii, które po-
zwoli nam unowocześniać
urząd oraz podnosić jakość
usług, jakie świadczymy dla
naszych mieszkańców – ko-
mentuje nominację burmistrz
Daniel Putkiewicz.

Zgodnie z nowym schema-
tem organizacyjnym urzędu
Robert Widz będzie odpowie-
dzialny za pracę wydziałów:
– Urbanistyki i Architektury,
– Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Rolnej,

– Geodezji i Gospodarki Grun-
tami,
– Infrastruktury i Transportu
Publicznego.

– Z racji doświadczenia za-
wodowego szczególnie bliskie
są mi tematy związane z in-
frastrukturą techniczną, ła-
dem przestrzennym i komu-
nikacją społeczną. Interesuje
mnie problematyka inteli-
gentnych miast, zrównoważo-
nego rozwoju miast, wdraża-
nie nowoczesnych rozwiązań
technicznych, organizacyj-
nych i społecznych, sprawia-
jących, że przestrzeń miejska
staje się bardziej przyjazna dla
mieszkańców – mówi Robert
Widz. – Dziękuję Panu Burmi-
strzowi za zaufanie, jakim
mnie obdarzył i mam na-
dzieję, że już wkrótce miesz-
kańcy odczują pierwsze pozy-
tywne efekty naszej współ-
pracy – dodaje II zastępca Bur-
mistrza Miasta i Gminy Pia-
seczno.

*

Zima w mieście

Ferie zimowe większości kojarzą
się z odpoczynkiem od szkoły.
Okazuje się jednak, że są chętni
do spędzenia czasu wolnego od
nauki właśnie w jej murach.

W tym roku ferie zimowe
przypadły na ostatni tydzień
stycznia i pierwszy tydzień lu-
tego. W czasie przerwy w zaję-
ciach szkolnych dziesięć placó-
wek oświatowych z terenu
gminy Piaseczno zorganizowało
dla dzieci pozostających w do-
mach aktywne spędzenie czasu
w szkole. Z akcji skorzystało 860
dzieci zamieszkałych na terenie
gminy. Gmina Piaseczno sfinan-
sowała kadrę wychowawców,
która zajmowała się uczestni-

kami, bilety wstępu na liczne
atrakcje, które wybrała każda
szkoła, oraz transport w te miej-
sca, a także materiały plastyczne,
potrzebne podczas wielu kon-
kursów czy zajęć. Rodzice ponie-
śli wyłącznie koszty wyżywie-
nia dziecka podczas tygodniowej
przerwy. Gmina na organizację
tegorocznych ferii w szkołach
podstawowych przeznaczyła
około 125 tys. zł.

Oprócz zajęć zorganizo-
wanych w mieście gmina przy-
gotowała także ofertę z pro-
gramem profilaktycznym dla
dzieci z rodzin dysfunkcyj-
nych. 90 uczestników wyje-
chało w dwóch turnusach do

Węgierskiej Górki niedaleko
Żywca. Pierwszy wyjazd od-
był się w terminie od 26 stycz-
nia do 2 lutego, a drugi trwał

od 3 do 10 lutego. Środki wy-
dane na to przedsięwzięcie to
102 960,00 zł.

*

Dzięki gminie Piaseczno 860 dzieci 
z publicznych szkół podstawowych 
aktywnie spędziło ferie zimowe.

Jedną z atrakcji przygotowanych dla młodzieży były zajęcia na
basenie Foto piaseczno.eu

Burmistrz Daniel Putkiewicz na swojego II zastępcę nominował Roberta Widza,
który w urzędzie będzie nadzorował pracę wydziałów związanych w dużej mie-
rze z rozwojem gminy oraz jej przyszłością.

Przypominamy, że zmieniły się numery rachunków banko-
wych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami. Od
1 lutego 2019 r. opłaty należy wnosić na nowe numery kont.
Na początku stycznia br. zostały rozesłane do Państwa pisma
z informacją o zmianie numeru.

Ci z Państwa, którzy nie otrzymali ww. informacji, pro-
szeni są o skontaktowanie się z Wydziałem Gospodarki Od-
padami osobiście, telefonicznie pod numer 22 736 29 83, 736
29 84, 736 29 88 lub mailowo: go@piaseczno.eu.

Odpady do negocjacji

Przetarg w części I, III i IV został
unieważniony z powodu bar-
dzo wysokich cen oferowa-
nych przez potencjalnych wy-
konawców. Nie został, na
chwilę obecną, unieważniony
jedynie w części II (Chyliczki,
Chylice, Jastrzębie, Siedliska,
Żabieniec, Wólka Kozodawska,
Jazgarzew, Bogatki, Łbiska,
Grochowa-Pęchery, Jesówka,
Zalesie Górne, Chojnów, Pilawa
i Orzeszyn), gdzie oferty pre-
zentują się korzystniej.

Tymczasowe umowy 

Obecne umowy z wyko-
nawcami wybranymi na pod-
stawie postępowania w trybie
negocjacji bez ogłoszenia za-
kończą się z dniem 31 marca
2019 roku. W związku z tym, że
ponowne ogłoszenie przetargu,
sprawdzenie ofert i wybór wy-
konawców nie będą możliwe do
końca marca, konieczne będzie
kolejne zamówienie z „wolnej
ręki”. – Zapraszam wykonaw-
ców do negocjacji warunków,

na okres od kwietnia do końca
czerwca 2019 roku, do tego
czasu powinniśmy rozstrzy-
gnąć nowy przetarg, który
określi zasady gospodarki odpa-
dami do września 2020 roku –
wyjaśnia burmistrz Daniel Put-
kiewicz. 

Będzie drożej

Sytuacja na rynku odpa-
dów, oraz wyniki zarówno
unieważnionego przetargu
jak i rozstrzyganych przetar-

gów w innych gminach dają
jasny przekaz, że stawki za
odbiór odpadów od mieszkań-
ców znacznie wzrosną, nawet
trzykrotnie w stosunku do
obecnych. Należy się liczyć 
z tym, że nowa stawka wyli-
czona przez gminę na podsta-
wie otrzymanych ofert będzie
obowiązywać już od 1 kwiet-
nia 2019 roku. Decyzje o jej
wysokości podejmie Rada
Miejska.

*

W związku z unieważnieniem przetargu na odbiór odpadów burmistrz zaprasza
wykonawców do negocjacji ceny za odbiór odpadów na okres kolejnych 3 mie-
sięcy do czasu rozstrzygnięcia nowego przetargu.

Zmiana numeru konta dla opłat za odpady 
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Czipowanie i sterylizacja na kartę

Foto Hanna Kułakowska-Michalak/URZĄD MIASTA

Gmina Piaseczno przy współpracy z majorem Arkadiu-
szem Kupsem rozpoczęła serię szkoleń dla pracowników
straży miejskiej z zakresu technik i taktyk interwencji,
procesu zachowań w sytuacjach kryzysowych oraz
pierwszej pomocy. Celem szkolenia jest podniesienie
kompetencji strażników.

Na bazie Systemu Combat 56, stworzonego w oparciu
o wiedzę zdobytą w okresie służby w jednostkach specjal-
nych, major Arkadiusz Kups opracował szereg szkoleń
związanych z bezpieczeństwem. System stworzony dla
polskich oddziałów specjalnych został dostosowany rów-
nież dla służb związanych z ochroną osób i mienia, a także
m.in. dla straży miejskiej.

Podczas szkolenia zostaną omówione m.in. podsta-
wowe techniki samoobrony w przypadku ataku napastnika
nieuzbrojonego i uzbrojonego, zasady zatrzymania na-
pastnika, kajdankowanie, techniki interwencyjne. Kolejna
cześć szkolenia zostanie poświęcona procedurze zacho-
wań w sytuacjach kryzysowych, takich jak atak osoby nie-
zrównoważonej czy atak nożownika. Ostatnia cześć szko-
lenia poruszy natomiast tematykę pierwszej pomocy 
w oparciu o medycynę taktyczną.

– Podnoszenie kwalifikacji jest niezwykle ważne, nie-
zależnie od tego, jaką pracę wykonujemy. Mam nadzieję,
że dzięki szkoleniu na bazie Systemu Combat 56 piase-
czyńscy strażnicy miejscy wzbogacą swoją wiedzę i na-
będą nowe, cenne umiejętności, aby lepiej radzić sobie
w sytuacjach zagrożenia – mówi I zastępca burmistrza
Hanna Kułakowska–Michalak, odpowiedzialna m.in. za
pracę straży miejskiej.

Dzięki współfinansowaniu przez gminę Piaseczno także
mieszkańcy naszej gminy będą mieli okazję skorzystać ze
szkolenia organizowanego na bazie Systemu Combat 56.
Osoby pełnoletnie i niekarane mogą wziąć udział w tre-
ningu, podczas którego oprócz ćwiczeń ogólnorozwojo-
wych nauczą się prostych, skutecznych technik samo-
obrony. Zajęcia ruszają 11 lutego. Więcej informacji można
uzyskać pod nr tel: 730 052 902.

Major Arkadiusz Kups – były szef szkolenia w 56 Kom-
panii Specjalnej w Szczecinie, jednostce przeznaczonej do
działań specjalnych i dywersyjnych oraz były szef szkolenia
pułku w 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej. Na początku lat
90. korzystając z własnego doświadczenia (koreański Ky-
oksul, Judo, wzorce szkoleniowe SWAT, SAS, Specnaz)
stworzył utylitarny system walki kontaktowej Combat 56
dla potrzeb jednostek specjalnych.

Szkolenia dla
straży miejskiej

Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami

Do jej zadań należy odławianie
bezdomnych zwierząt, poszu-
kiwanie ich właścicieli, zapew-
nienie czworonogom miejsca 
w schronisku, a następnie or-
ganizacja adopcji.

Zadania te udaje się spraw-
nie realizować dzięki współ-
pracy z innymi instytucjami.
Od września 2017 roku bez-
domne zwierzęta z terenu
gminy Piaseczno trafiają do
warszawskiego schroniska „Na
Paluchu”. Instytucja ta zapew-
nia zwierzętom fachową opiekę,
może się także poszczycić bar-
dzo dobrze rozwiniętym syste-
mem adopcyjnym. Odławianie
oraz transport bezdomnych
zwierząt powierzono natomiast
Fundacji Animal Rescue Polska
na podstawie odrębnej umowy.

Jak się okazuje, interwencje
w sprawie bezdomnych zwierząt
w naszej gminie są dość częste.
Tylko w grudniu 2018 roku miały
miejsce aż 52 takie zdarzenia,
czego skutkiem było umieszcze-
nie w schronisku 17 psów. Części
z nich udało się wrócić pod opiekę
właścicieli. Natomiast w całym
ubiegłym roku Fundacja Animal
Rescue Polska odwiozła do schro-
niska 217 psów i 78 kotów. Koszt

odłowienia i umieszczenia jed-
nego psa w schronisku to nie-
spełna 3 000 zł. W 2018 roku za
zwierzęta wyłapane i przekazane
do schroniska gmina zapłaciła
ogółem 692 794,00 zł.

Straż miejska przypomina,
że w przypadku znalezienia
bezdomnego zwierzęcia należy
skontaktować się z jego opieku-
nem, jeśli jesteśmy w stanie go
ustalić, np. na podstawie adre-
sówki. Jeśli natomiast pies nie
ma żadnych zawieszek umożli-
wiających kontakt z właścicie-
lem, należy zostać z nim i za-
dzwonić do straży miejskiej
właściwej dla miejsca znalezie-
nia psa. Kontakt do Straży Miej-
skiej w Piasecznie: tel. 22 750 21
60, tel. alarmowy 986. Warto
podkreślić, że zwierzętom za-
czipowanym zaoszczędzić
można dodatkowego stresu
związanego z zagubieniem,
gdyż po szybkim ustaleniu wła-
ściciela jeszcze tego samego
dnia mogą one wrócić do domu.
Zwierzęta nieoznakowane tra-
fiają natomiast do schroniska.

– Mieszkam na Dolnym Ślą-
sku, 5 stycznia przejazdem by-
łam w Piasecznie. Zauważyłam
leciwego psiaka potrzebującego

pomocy, zatelefonowałam do
Straży Miejskiej w Piasecznie 
o godz. 11.20, w ciągu pół godziny
piesek był już pod opieką Funda-
cji Animal Rescue Polska. Oka-
zało się, że pies ma czipa, więc
istnieje duża szansa, że wróci do
właściciela. Bardzo dziękuję pra-
cownikowi Straży Miejskiej 
w Piasecznie, który w tym dniu
pełnił dyżur przy telefonie, za
zrozumienie i szybką, profesjo-
nalną reakcję oraz Fundacji Ani-
mal Rescue Polska. Jestem pod
ogromnym wrażeniem działa-
nia obydwu służb – relacjonuje
w korespondencji z urzędem
pani Wioletta, pozytywnie za-
skoczona sprawną interwencją
straży miejskiej.

– Cieszy mnie, że nasze
działania w zakresie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami są
dostrzegane i doceniane – mówi
I zastępca burmistrza Hanna
Kułakowska-Michalak, która od
nowej kadencji nadzoruje pracę

straży miejskiej. – Pragnę przy-
pomnieć naszym mieszkańcom,
że zwierzęta zaczipowane mają
szansę na szybki powrót do do-
mów w wypadku ich zagubie-
nia. Nie narażajmy siebie oraz
zwierząt na dodatkowy stres, ja-
kim jest podróż do schroniska.
Czipujmy naszych czworonoż-
nych przyjaciół. Już niebawem
ruszy kolejna akcja darmowego
czipowania i sterylizacji/kastra-
cji zwierząt. Zachęcam do śle-
dzenia informacji na ten temat
i skorzystania z nadarzającej się
okazji oznakowania zwierzęcia
– dodaje wiceburmistrz.

Wszystkie informacje na
temat postępowania w przy-
padku znalezienia lub zagubie-
nia zwierzęcia, a także akcji czi-
powania, sterylizacji i kastracji
zwierząt, dostępne są na stro-
nie internetowej www.pia-
seczno.eu w dziale „Sprawy na
cztery łapy”.

*

Zgodnie z programem opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie
gminy Piaseczno, za los bezpańskich
zwierząt na naszym terenie odpowie-
dzialna jest straż miejska.

Bezpłatne zabiegi czipowania 
i sterylizacji lub kastracji przy-
sługują wyłącznie posiada-
czom Piaseczyńskiej Karty
Mieszkańca lub Piaseczyńskiej
Karty Dużej Rodziny i dotyczą
zwierząt stanowiących ich
własność oraz posiadających
książeczkę zdrowia z aktual-
nymi szczepieniami.

Elektroniczne znakowanie
zwierząt polega na wprowa-
dzeniu przez lekarza wetery-
narii pod skórę zwierzęcia mi-
kroczipu. Czipowanie jest za-
biegiem bezbolesnym. Numer
czipu jest rejestrowany w ogól-
nopolskiej bazie danych i przy-
pisany do danych właściciela.
Czipowanie to doskonała me-
toda zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt, umożliwiająca
szybkie ustalenie właściciela.

W ramach akcji właściciel
zwierzęcia może wykonać
maksymalnie jeden zabieg ste-
rylizacji lub kastracji i dowolną
liczbę zabiegów czipowania.
Zabiegi dotyczą psów i kotów,
których właściciele mieszkają
na terenie gminy Piaseczno.

Usługa jest bezpłatna i od-
bywa się na koszt gminy. Na tego-
roczną akcję gmina przeznaczyła
139 000 zł. W ramach zapytania
ofertowego wyłoniono konsor-
cjum, w którego skład wchodzi
dwanaście gabinetów weteryna-
ryjnych z terenu gminy Pia-
seczno. Aby zarezerwować ter-
min wizyty, należy skontaktować

się z wybraną lecznicą. Akcja trwa
do wyczerpania puli zabiegów.
Warunki skorzystania 

z zabiegu:

• wypełnienie przez właści-
ciela wniosku o wykonanie
zabiegu (wnioski dostępne są
w gabinetach);
• okazanie Piaseczyńskiej Karty
Mieszkańca lub Piaseczyńskiej
Karty Dużej Rodziny oraz ksią-
żeczki zdrowia psa/kota lub in-
nego dokumentu potwierdza-
jącego prawa do zwierzęcia;
• w przypadku zabiegu steryli-
zacji/kastracji zwierzę musi być
najpierw oznakowane czipem;
• w przypadku psów wyma-
gane jest aktualne szczepienie
przeciwko wściekliźnie;
• jeśli w wyniku badania zwierzę-
cia lekarz zdecyduje o konieczności
wykonania dodatkowej diagno-
styki, właściciel pokryje koszty
wszelkich dodatkowych badań we
własnym zakresie;
• lekarz może odmówić wyko-
nania zabiegu, jeśli stan zdro-
wia zwierzęcia nie pozwala
na bezpieczne przeprowadze-
nie powyższych zabiegów.

Gabinety objęte akcją:

• Przychodnia Weterynaryjna
Iwona Piechowska, Piaseczno,
ul. Szkolna 24/4.
• Lecznica Weterynaryjna „Do-
bry Wet”, Bobrowiec, ul. Mazo-
wiecka 42.
• Przychodnia Weterynaryjna
„Saba”, Zalesie Górne, ul. Księ-
życowa 11A.
• Gabinet Weterynaryjny „Bema
Vet”, Piaseczno, ul. Grochow-
skiego 1/52.
• Gabinet Weterynaryjny, Pia-
seczno, ul. Granitowa 18B.
• Przychodnia Weterynaryjna,
Złotokłos, ul. 3 Maja 46.
• Gabinet Weterynaryjny, Pia-
seczno, ul. Kościuszki 2.
• Lecznica dla Zwierząt „Alma-Wet”,
Józefosław, ul. Działkowa 42A.
• Gabinet Weterynaryjny, Pia-
seczno, ul. Młynarska 23.
• Gabinet Weterynaryjny, Gło-
sków, ul. Millenium 3.
• Gabinet Weterynaryjny „Ga-
bor Vet”, Chylice, ul. Marka Gre-
chuty 7.
• Gabinet Weterynaryjny „Emde
Vet”, Józefosław, ul. Urocza 14.

*

Od 14 lutego każdy dorosły posiadacz Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca może
bezpłatnie zaczipować i wysterylizować posiadane zwierzęta domowe.

Szybka reakcja służb na zgłoszenie o psie potrzebującym
pomocy foto Wioletta Ziemba

Nowa aplikacja na telefon



Budżet został uchwalony 16
stycznia 2019 roku, czyli dosyć
szybko, mając na uwadze fakt, że
w listopadzie konstytuował się
nowy skład Rady Miejskiej 
i nowi radni musieli mieć czas na
zapoznanie się z projektem bu-
dżetu. Jest to też pierwszy budżet
nowego burmistrza, który tym
planem finansowym rozpoczyna
realizację swojego programu na
najbliższe pięć lat. – Naszym naj-
większym wyzwaniem jest spro-
stanie oczekiwaniom mieszkań-
ców, którzy chcą od samorządu
usług na coraz wyższym pozio-
mie, a to zawsze generuje koszty
bieżące i utrzymania dynamiki 

w zakresie wydatków inwesty-
cyjnych – mówi burmistrz Daniel
Putkiewicz.

Budżet 

jednogłośnie przyjęty

Plan działania dla piase-
czyńskiego samorządu na naj-

bliższy rok jest bardzo ambitny
i uwzględnia wzrost finansowa-
nia w wielu obszarach działania
gminy. Dlatego uchwała budże-
towa została przyjęta jednogłoś-
nie przez 21 radnych. Projekt był
wcześniej długo omawiany 
w komisjach problemowych,
gdzie proponowano do niego
poprawki. Jego ostateczny
kształt uzyskał pozytywną opi-
nię Komisji Finansów oraz Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej.

Pół miliarda przekroczone

Dochód gminy w 2019 roku
wynosi 507,2 mln zł, z czego do-
chody własne to 328,8 mln zł.

Zaplanowane wydatki to już
kwota 574,9 mln zł, a deficyt 
w wysokości 67,7 mln zł zostanie
sfinansowany przychodami 
z nadwyżki budżetowej z lat
ubiegłych w wysokości 15,6 mln
zł oraz z emisji papierów warto-
ściowych na kwotę 52,1 mln zł.

Najwięcej, bo aż 213 mln zł,
pochodzi z podatków od osób fi-
zycznych, czyli z PIT-ów. To sta-
wia Piaseczno w czołówce pol-
skich miast, których dochód 
z PIT-ów przekracza 100 mln zł.
Subwencja oświatowa z bu-
dżetu państwa wynosi 90,8
mln zł, 50,7 mln zł to środki 
z budżetu państwa przekazy-
wane na realizację programu
Rodzina 500+. Dochody z po-
datków lokalnych pobieranych
przez gminę zaplanowane są na
65,5 mln zł. Prognozowane do-
chody z podatku od osób praw-
nych wyniosą 8,5 mln zł.

Budżet większy o 41 mln zł

Wydatki gminy zostały za-
planowane na poziomie 574,9
mln zł i są o 41,2 mln zł wyższe,
niż te zawarte w planie budżetu 
z 2018 roku. Aż 145 mln zł prze-
znaczono w budżecie na zada-
nia inwestycyjne i remontowe.

Struktura wydatków budżeto-
wych jest przedstawiona na
okładce „Gazety Piaseczyńskiej”.
Tradycyjnie najwięcej, bo aż
217,5 mln zł, przeznaczono na
oświatę i edukacyjną opiekę wy-
chowawczą (świetlice szkolne).
Drugą pozycję w budżecie sta-
nowią wydatki na transport 
i drogi – łącznie 97,3 mln zł, czyli
o 12% więcej niż w roku ubie-
głym i prawie 50% więcej niż 
w roku 2017. 74,8 mln zł prze-
znaczono na świadczenia ro-
dzinne i wychowawcze, w tym
na program Rodzina 500+. „Ja-
nosikowe”, które nasza gmina
musi odprowadzać do budżetu
państwa na rzecz słabiej rozwi-
niętych regionów, wynosi 5,5
mln zł. Wydatki na administra-
cję wynoszą 44,8 mln zł i stano-
wią 7,8% budżetu. 43,7 mln zł to
wydatki na gospodarkę komu-
nalną i ochronę środowiska, 
z czego 12,6 mln zł to utrzyma-
nie systemu gospodarki odpa-
dami, 8,3 mln zł – oświetlenie
ulic, 5 mln zł – utrzymanie czy-
stości, a 6 mln zł – utrzymanie
zieleni. Na bardzo wysokim po-
ziomie zostały zaplanowane
wydatki na sport – 14,8 mln zł 
i kulturę – 18,1 mln zł.

175 mln zł na inwestycje 

i remonty

Piaseczno kontynuuje
wielki program inwestycyjny,
którego skala podobna jest do
zeszłorocznej. Na tę kwotę skła-
dają się inwestycje i remonty re-
alizowane przez gminę, czyli
145 mln zł, a także ok. 30 mln zł
przeznaczonych przez gminne
spółki PWiK oraz PCU.

– W budżecie mamy zapla-
nowane 122 zadania inwesty-
cyjne, 80 zadań remontowych

i listę 43 zakupów inwestycyj-
nych – wymienia burmistrz Da-
niel Putkiewicz. – Staramy się
jak najszybciej rozpisywać prze-
targi, bo wiemy, że procedury
są skomplikowane, firmy często

się odwołują, a czasem z po-
wodu zbyt wysokich cen lub
braku ofert musimy przetargi
powtarzać, nawet kilkukrotnie
– wyjaśnia burmistrz.

Najbardziej spektakularną in-
westycją, która zmieni oblicze za-
chodniej części miasta, będzie

Centrum Edukacyjno-Multime-
dialne, które w maju zostanie od-
dane do użytku, a od września
zaczną się tam zajęcia szkolne 
i przedszkolne. Cała inwestycja
pochłonęła ok. 55 mln zł, z czego
ok. 20 mln zł z tegorocznego bu-
dżetu. Tradycyjnie oświata zaj-
muje czołową pozycję wśród wy-
datków inwestycyjnych. W tym
roku kosztem 8 mln zł zostanie
dokończona rozbudowa i moder-
nizacja szkoły w Głoskowie, 
a kosztem 7 mln zł – rozbudowa,
m.in. o nową stołówkę, Szkoły
Podstawowej nr 3 w Piasecznie.
Modernizację przejdzie też sala
gimnastyczna w szkole podsta-
wowej przy al. Kalin, co będzie
nas kosztować ok. 1,5 mln zł. Tyle
samo zostanie wydane w tym
roku na rozpoczęcie budowy no-
wej sali sportowej przy szkole 
w Złotokłosie, a dodatkowe 4,5
mln zł będzie przeznaczone na
ten cel w kolejnym roku. Konty-
nuowane będą też prace nad do-
kumentacją nowej szkoły w Ju-
lianowie, a także remonty 
i drobne modernizacje w innych
placówkach oświatowych.

Priorytetem niezmiennie

drogi i komunikacja

Aż 70 mln zł zostanie skie-
rowane w 2019 roku na budowę
i remonty dróg. Do najwięk-
szych zaplanowanych realizacji
należą m.in. budowa ul. Dwor-
cowej wraz z parkingami – po-
nad 4 mln zł czy budowa dróg
dojazdowych do węzła S7 
w Antoninowie – również
około 4 mln zł. W wakacje ma
się skończyć budowa ul. Space-
rowej w Józefosławiu – za 
6 mln zł; 3,6 mln zł pochłonie
kolejny etap przebudowy ul.
Geodetów, od ul. Tenisowej do
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Wydatki gminy w bieżącym roku zostały ustalone na poziomie
ok. 575 milionów złotych. Na same inwestycje i remonty, wliczając
nakłady gminnych spółek, przeznaczono blisko 175 mln zł. Na
ukończeniu jest kilka dużych realizacji, są też duże projekty, któ-
rych realizacja dopiero się rozpoczyna.

Budżet gminy na 2019 rok

tyle gmina 

Piaseczno

wspólnie z ko-

munalnymi

spółkami prze-

znaczy w tym

roku na zadania

inwestycyjne 

i remontowe

175
mln zł

Do tego należy dodać:

- 23,7 mln zł na zadania remontowe 

(19,5 mln zł na drogi)

- 12,8 mln zł na zakupy inwestycyjne 

(9,2 mln zł na wykupy gruntów)

- 20 mln zł na inwestycje i modernizacje systemu         

wodno-kanalizacyjnego realizowane przez PWIK

- 10 mln zł na inwestycje realizowane przez PCU

Na wiosnę zostanie oddane do użytku Centrum Edukacyjno-Multimedialne
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

W II etapie przebudowy ul. Geodetów powstanie m.in. rondo
u zbiegu z ul. Julianowską Foto Łukasz Wyleziński

W tym roku w ramach II etapu rewaloryzacji parku miejskiego zostaną przebudowane staw i jego otoczenie oraz fragment Ka-
nału Piaseczyńskiego w kierunku drogi krajowej 79 Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
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Należy pamiętać, że gmina Pia-
seczno to nie tylko Urząd Mia-
sta i jednostki organizacyjne,
ale również spółki komunalne,
których gmina jest właścicie-
lem, a które realizują w jej imie-
niu usługi ważne dla społeczeń-
stwa. Spółki także sporą część
swojego budżetu przeznaczają
na inwestycje i remonty. 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji 

Na takie cele miejska spółka
planuje wydać w 2019 roku ok.

20 mln zł netto. Wśród plano-
wanych zadań są m.in. dokoń-
czenie budowy sieci kanaliza-
cyjnej w Złotokłosie oraz
rozbudowa stacji uzdatniania
wody w tej miejscowości. Pla-
nowany jest też przerzut ście-
ków pomiędzy Głoskowem 
a oczyszczalnią ścieków w Pia-
secznie. Zostanie dokończona
realizacja inwestycji w rejonie
ul. Pod Bateriami oraz będzie
kontynuowana inwestycja 
w Pilawie – Chojnowie – Orze-
szynie. Będą też realizowane

drobniejsze inwestycje i re-
monty. Spółka planuje również
zamontować 2–3 zdroje uliczne
w mieście oraz zakupić kur-
tyny wodne, które rozsta-
wione w centrum miasta da-
dzą mieszkańcom trochę ulgi
w przypadku wystąpienia upa-
łów. Planowane jest także roz-
poczęcie programu wyposaża-
nia placówek oświatowych 
w poidełka. Przedsiębiorstwo
inwestuje też w nowoczesne
oprogramowania i systemy in-
formacji przestrzennej.

Przedsiębiorstwo 

Ciepłowniczo-Usługowe

Druga gminna spółka pla-
nuje zainwestować w 2019 roku
10–15 mln zł. Główne zamierze-
nie to kogeneracja, czyli prze-

kształcenie ciepłowni w elektro-
ciepłownię i wytwarzanie
prądu. Takie możliwości daje
nowa ustawa, jednak brakuje
jeszcze szczegółowych rozpo-
rządzeń, które dadzą możliwość

poszukiwania środków ze-
wnętrznych na ten cel. Realizo-
wane będą też przyłączenia ko-
lejnych budynków do miejskiej
sieci ciepłowniczej.

*

Spółki komunalne, których właścicielem jest gmina Piaseczno, 

planują przeznaczyć w 2019 roku około 30 mln zł na zadania 

inwestycyjne i remontowe.

Gminne spółki 
inwestują

Po rozbudowie stacji uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego w Piasecznie przyszedł czas na roz-
budowę SUW w Złotokłosie Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA

ul. Julianowskiej, z małym ron-
dem. Ma się też zakończyć bu-
dowa ul. Głównej w Bobrowcu
– to aż 10 mln zł w tegorocz-
nym budżecie. Z kolei rozpo-
cząć ma się budowa ścieżek ro-
werowych w ramach Zinte-
growanych Inwestycji Teryto-
rialnych, na co gmina zarezer-
wowała 2,9 mln zł, a także
wiele innych mniejszych pozy-
cji lub projektów drogowych.
Lista drogowych zadań inwe-
stycyjnych to 44 pozycje, a za-
łącznik remontowy to 33 zada-
nia. Ważnym elementem infra-
struktury drogowej są też latar-
nie – na budowę nowego
oświetlenia ulicznego przezna-
czono 4 mln zł. Tradycyjnie już
w budżecie gminy znalazły się
środki – 5 mln zł – na wsparcie
budowy dróg powiatowych.

Aż 15 mln zł wyniosą wy-
datki na lokalny transport dro-
gowy. To efekt m.in. decyzji 
o wejściu do programu War-
szawa+ i dofinansowywaniu bi-
letów okresowych dla mieszkań-
ców, jak również darmowych
przejazdów gminnymi liniami L.

Sport i kultura

Rokrocznie gmina zwiększa
nakłady na zadania związane ze
sportem i kulturą. Na sport

przewidziano aż 14,8 mln zł, 
z czego 3,2 mln zł na szkolenie 
i rozwój młodzieży w ramach
konkursów dla różnych klubów
sportowych. Część środków zo-
stanie przeznaczona na dalszy
rozwój infrastruktury sporto-
wej, m.in. na zadaszenie skate
parku, budowę Orlika w Ża-
bieńcu, remonty i konserwację
zaplecza administrowanego
przez Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji. Kontynuowane będą
prace nad projektem nowego
Centrum Sportowego z halą
sportowo-widowiskową i base-
nem.

Jeszcze większe środki zo-
staną przeznaczone na szeroko
rozumianą kulturę i ochronę
dziedzictwa narodowego.  W tym
roku wynoszą one ponad 18 mln
zł i przekłada się to zarówno na
funkcjonowanie wielu placó-
wek Centrum Kultury oraz Bi-
blioteki Publicznej czy realizację
wielu imprez i wydarzeń, jak
również na remonty i budowę
nowych obiektów. Realizowana
będzie przebudowa starej ple-
banii na potrzeby Muzeum Re-
gionalnego, a także moderniza-
cja pozyskanego przez gminę
budynku przy ul. Julianowskiej
w Józefosławiu. Toczyć się będą
prace projektowe przy moder-

nizacji Domu „Zośki”, a także
„Poniatówki” w parku miejskim
oraz Dziennego Domu Pobytu
Seniora przy ul. Szkolnej w Pia-
secznie. Projektowana będzie
„Galeria Strażnica” – i być może
rozpocznie się jej budowa - 
w miejscu dawnego budynku
OSP.

Zielone Piaseczno

Kontynuowany będzie pro-
gram budowy parków i skwe-
rów na terenie gminy oraz
wzbogacania zieleni publicznej,
co zostało wycenione na 6 mln
zł. Główną realizacją będzie ko-
lejny etap rewaloryzacji parku
miejskiego, czyli przebudowa
stawu i jego otoczenia oraz frag-
mentu Kanału Piaseczyńskiego
od wylotu w parku do drogi kra-
jowej nr 79. Zaplanowane są też
prace modernizacyjne przy pla-
cach zabaw oraz budowa wy-
biegu dla psów przy ul. Chylicz-
kowskiej.

Mieszkańcy decydują

Już po raz drugi każdy mógł
zgłosić swój projekt do realizacji,
a mieszkańcy miasta mogli wy-
brać ich zdaniem najlepsze po-
mysły podczas głosowania w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego.
Drugi rok z rzędu gmina na ten

cel przeznaczyła 1,4 mln zł.
Ostatecznie do realizacji zakwa-
lifikowało się 26 zadań, realizo-
wane będą też 4 zadania, któ-
rych nie udało się zrealizować
w zeszłym roku. Wartość za-
kwalifikowanych projektów
waha się od 7,5 do 100 tys. zł.

Wśród nich są zarówno pro-
jekty „miękkie”, typu koncerty,
zajęcia sportowe, warsztaty
oraz działania ekologiczne, jak
i te związane z infrastrukturą,

czyli chodniki, elementy małej
architektury czy chociażby ko-
lejna stacja rowerowa na Gór-

kach Szymona. Na wiosnę pla-
nowany jest start kolejnej edycji
Budżetu Obywatelskiego, tym
razem zgłaszane będą i poddane
pod głosowane projekty, które
zaimplementowane zostaną do
budżetu gminy na 2020 rok.

*

Kolejna stacja rowerowa w ramach Budżetu Obywatelskiego pojawi się w tym roku na Gór-
kach Szymona w Zalesiu Dolnym                                                  Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Podpisana została już umowa na badania konserwatorskie przygotowujące budynek „Ponia-
tówki” do generalnego remontu                                                Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

W budżecie gminy znalazło się m.in. finansowanie dla projektu „Galeria Strażnica”
Wizualizacja Archimed Sp. z o. o.
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18 lutego 2019 roku rusza rekrutacja do przedszkoli oraz
klas pierwszych szkoły podstawowej. 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły, do której apli-
kują, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia,
zaś rodzice dzieci, które chcą rozpocząć naukę w szkole
spoza swojego obwodu, będą musieli złożyć wniosek. Re-
krutacja odbędzie się w formie elektronicznej. Aby dokonać
zgłoszenia lub złożyć wniosek, należy wejść na stronę
oswiata.piaseczno.eu w zakładkę „Rekrutacje 2019/2020”.

Nowa szkoła – CEM
Rekrutacja do klas I nowej SP nr 4 przy ul. Jana Pawła II 55

odbędzie się w formie elektronicznej, a prowadzona będzie
przez Szkołę Podstawową nr 5 w Piasecznie. Możliwe będzie
również przyjęcie zgłoszenia lub wniosku wraz z załącznikami
w formie papierowej. W takim wypadku dokumenty należy
złożyć w sekretariacie SP nr 5 przy ul. Szkolnej 14.

Rekrutacja do przedszkoli
Od 15 lutego 2019 poprzez stronę oswiata.piaseczno.eu, 

zakładkę „Rekrutacje 2019/2020 - Przedszkola”, będzie można
zapoznawać się z ofertą placówek rekrutujących do piase-
czyńskich przedszkoli dla dzieci z roczników 2013-2016 oraz od-
działów przedszkolnych w szkołach podstawowych - „zerówek”
dla dzieci 6-letnich oraz starszych z orzeczeniem o odroczeniu
obowiązku szkolnego. Wszystkie oferty zostaną opublikowane
do dnia 19 lutego 2019 r. Od 19 lutego 2019 r. będzie także aktywna
możliwość logowania do systemu oraz wprowadzania wnio-
sków przez rodziców. W zakładce „Dokumenty do pobrania”
znajdują się oświadczenia oraz potwierdzenie woli, które należy
wypełnić i złożyć w placówce pierwszego wyboru. 

Oddziały sportowe
15 marca 2019 roku rozpocznie się rekrutacja do od-

działów sportowych (klasy IV – VII) oraz dwujęzycznych
(klasy VII). Informacja o nowo tworzonych oddziałach spor-
towych oraz dwujęzycznych będzie zamieszczona na stro-
nach tworzących te oddziały szkół. Rekrutacja odbędzie
się w formie papierowej poprzez zgłoszenie lub złożenie
wniosku do prowadzącej nabór szkoły.

Rekrutacja obejmuje jedynie dzieci zamieszkałe na te-
renie gminy Piaseczno.

Rekrutacje

Nie wstydzimy się wstydliwych problemów

Teraz Rada Konsultacyjna zło-
żona ze specjalistów z dziedziny
ochrony zdrowia będzie z tego
grona wybierać laureatów. Rów-
nolegle prowadzony jest też
konkurs dla internautów, którzy
mogą oddawać swój głos na wy-
brany projekt. Zachęcamy do
udziału i wsparcia naszej lokal-
nej inicjatywy na stronie
www.portalsamorzadowy.pl.
„Odczarować wstydliwy pro-

blem” to autorskie warsztaty edu-
kacyjno-profilaktyczne w zakre-
sie uroginekologii, które w 2018
roku prowadzone były m.in. 
w klubach seniora na terenie
gminy, podczas Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, a także w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta.

Choć w konkursie ze względu
na swoją oryginalność i innowa-
cyjność doceniono właśnie ten
program, to gmina Piaseczno re-

alizowała w ubiegłym roku aż
dziesięć różnych programów zdro-
wotnych, na który to cel wydała
blisko 500 tys. zł. Były to: szcze-
pienia przeciwko grypie dla senio-
rów 65+, szczepienia przeciw
pneumokokom, szczepienia prze-
ciwko HPV, program „Piękny
uśmiech” dla dzieci w klasach I–

IV, badania w kierunku osteopo-
rozy i badanie słuchu, program
profilaktyki przeciwpróchnicowej
dla dzieci z klas II, program „Od-
czarować wstydliwy problem”,
wsparcie projektu „Cud-Miód –
zdrowie z natury”, kilkukrotnie
pomoc logistyczna i opłata za prąd
dla mammobusu.

Program profilaktyczny „Odczarować
wstydliwy problem” realizowany 
w gminie Piaseczno wybrany został
spośród 179 zgłoszonych programów
zdrowotnych do grona 30 finalistów
konkursu „Zdrowy samorząd”.

Wieczór autorski zorganizowała
Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Piaseczno w sali koncer-
towej Centrum Kultury. Spotka-
nie poprowadziła Sylwia Choj-
nacka-Tuzimek, zastępczyni
dyrektora biblioteki, która
wspólnie z Łukaszem Wyleziń-
skim, dyrektorem Biura Promo-
cji i Informacji Gminy, podzięko-
wała autorce książki Małgorzacie
Kawce-Piotrowskiej i wszystkim
osobom zaangażowanym w po-
wstanie wydawnictwa.

Po podziękowaniach głos
zabrała Magdalena Woźniak,
radna Piaseczna, która kilka lat
temu, będąc jeszcze przewodni-
czącą Komisji Promocji, na-
tchnęła Biuro Promocji i Infor-
macji, żeby pod hasłem „Łapmy
stare Piaseczno” gromadzić
wspomnienia mieszkańców. Po
wystąpieniach odbyła się pre-
zentacja wybranych zdjęć uję-
tych w książce, ale też fotografii,
które nie zmieściły się w wy-
dawnictwie. Zebrane na sali

osoby z dużym zaciekawieniem
oglądały zdjęcia i czytały pod-
pisy, często po cichu je komen-
tując.

Następnie na scenę została
zaproszona autorka książki Mał-
gorzata Kawka-Piotrowska oraz
konsultanci historyczni: Małgo-
rzata Szturomska i Stanisław
Hofman, z którymi rozmowę
przeprowadziła Dorota Zając.
Opowiadali oni o różnych aspek-
tach pracy nad wydawnictwem,
a także dzielili się własnymi re-
fleksjami na temat zawartych 
w nich historii. Głos zabrało też
kilku bohaterów książek.

Na zakończenie oficjalnej
części spotkania Daniel Putkie-
wicz, Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno, wręczył dyplomy z po-
dziękowaniem oraz kwiaty
wszystkim osobom, dzięki któ-
rym powstała kolejna, trzecia
część książki „Mieszkańcy wspo-
minają”. Spotkanie zakończyło
się poczęstunkiem oraz interesu-
jącymi rozmowami w kuluarach.

– Książka niestety nie jest już
dostępna, przez cały styczeń od-
wiedziły nas setki osób, którym
przekazywaliśmy po egzempla-
rzu, odpowiednią ilość przekaza-
liśmy też do szkół i wszystkich
publicznych bibliotek na terenie
gminy. Dostępna jest jednak wer-
sja online na stronie internetowej
www.piaseczno.eu, którą reko-
menduję tym osobom, którym
nie udało się zdobyć egzemplarza
na własność – mówi Łukasz Wy-
leziński.

Dziękujemy wszystkim bo-
haterom wszystkich trzech czę-
ści serii wydawniczej za to, że
zgodzili się podzielić z nami
swoimi wspomnieniami. Trze-
cia część książki potwierdza, że
ta konwencja nie wyczerpała się
i wciąż jest wiele ciekawych nie-
spisanych historii i zdarzeń do-
tyczących naszego miasta.

W pierwszej części „Miesz-
kańcy wspominają” swoimi
wspomnieniami podzielili się:
Józefina Cibicka, Jerzy Dusza,

Wiesław Gotchold, Stanisław
Hofman, Jerzy Kaczyński,
Wojciech Kaczyński, Henryk
Kucharski, Kazimierz Lenar-
czyk, Marek Modrowski, He-
lena Rdzanek, Tadeusz War-
sza.

Bohaterowie drugiej część
„Mieszkańcy wspominają”: Ha-
lina Bójska, Adam Gerstmann,
Teresa Hałacińska, Henryk Ko-
złowski, Irena Krawczyńska, Ta-
deusz Ładziński, Tadeusz Mo-
skalewicz, Janina Niemczyk,
Wojciech Niemczyk, Tadeusz
Rudnicki, Andrzej Zawiślak.

Do trzeciej części „Miesz-
kańcy wspominają” swoje wspo-
mnienia udostępnili: Jacek An-
drzejewski, Aleksandra i An-
drzej Fuskowie, Zofia Granosik,
Andrzej Koprowski, Anna Mo-
rawska-Ryll, Grażyna Natorska,
Piotr Obłoza, Jadwiga Samek, Ja-
nina Samojlik, Grażyna Sierań-
ska, Elżbieta i Tadeusz Trzecia-
kowie, Grzegorz Zieliński.

*

22 stycznia odbyło się spotkanie z autorką trzeciej części książki „Mieszkańcy wspo-
minają”, konsultantami historycznymi oraz bohaterami najnowszych wspomnień.

Wydarzenie związane z prezentacją kolejnej książki z serii „Łapmy stare Piaseczno” oraz jej bohaterami spotkało się 
z dużym zainteresowaniem mieszkańców                                                                                          Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

24 stycznia odbyły się oficjalne przywitanie i prezentacja
parowozu, który został sprowadzony do Piaseczna.

Parowóz Px48 z 1950 r. użyczony został przez Stację Mu-
zeum (dawniej Muzeum Kolejnictwa) na podstawie trój-
stronnej umowy pomiędzy Stacją Muzeum a gminą Pia-
seczno i Piaseczyńsko-Grójeckim Towarzystwem Kolei
Wąskotorowej, na okres do 2030 roku z możliwością prze-
dłużenia umowy.

Pojazd jest w dobrym stanie technicznym i wizualnym.
Wymaga jednak kilku koniecznych napraw. Po ich wyko-
naniu będzie możliwe przywrócenie go do eksploatacji. 

- Mam nadzieję, że ten parowóz stanie się symbolem
zarówno kolejki, jak i Piaseczna, a po remoncie, w przy-
szłym roku pojawi się na szlaku kolejki wąskotorowej - 
mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii oraz relacji fil-
mowej z uroczystego przekazania kolejki na stronie in-
ternetowej www.piaseczno.eu.

Powitanie parowozu Mieszkańcy wspominali 
stare Piaseczno
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Jury doceniło wydawnictwo –
bezpłatną gazetę sołecką „Przy-
stanek Zalesie” finansowaną 
w ramach funduszu sołeckiego,
dzięki której mieszkańcy mogą
na bieżąco śledzić, co się dzieje
na wsi. Gazeta wydawana jest 
w nakładzie 800 egz. mniej wię-
cej raz w miesiącu, a jej wersja
elektroniczna publikowana jest
na kilku portalach lokalnych oraz
na stronie gminy Piaseczno.

Uroczyste ogłoszenie wyni-
ków odbyło się 1 lutego br. pod-
czas Centralnych Targów Rolni-
czych PTAK WARSAW EXPO 
w Nadarzynie. Nagrodę przy-
znawaną przez Krajowe Stowa-
rzyszenie Sołtysów podczas gali
finałowej konkursu odebrał czło-
nek rady sołeckiej Zalesia Gór-
nego pan Andrzej Szczygielski. 

Serdecznie gratulujemy!

Sołectwo Zalesie Górne zdobyło I miejsce 
w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu
“Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

Miejski Punkt Elektroodpadów
(MPE) wyposażony jest w sie-
dem tub, a każda z nich posiada
swój otwór wrzutowy ozna-
czony symbolem elektrood-
padu, na jaki jest przeznaczona.
Pojemniki zbudowane są w taki
sposób, aby wrzucane odpady
nie zagrażały środowisku, tzn.
konstrukcja zapobiega przedo-
stawaniu się wody do wnętrza,
natomiast otwory wrzutowe są
specjalnie przystosowane do
umieszczania w nich odpowied-
nich rodzajów odpadów, kształt
otworu uniemożliwia wrzuce-
nie do tuby odpadów innych niż
te, na które została przezna-
czona. Tuba przeznaczona do
wrzucania zużytych żarówek

wypełniona jest specjalnym
materiałem zapobiegającym ich
potłuczeniu.

Obecnie ustawiono pięć po-
jemników MPE:
– przy stacji PKP w Piasecznie,
– przy bazarku przy ul. Szkolnej
(naprzeciwko Szkoły Podstawo-
wej nr 5 w Piasecznie),
– przy budynku Urzędu Miasta 
i Gminy (ul. Kościuszki 5),
– przy parku przy ul. Ogrodowej
w Józefosławiu,
– na terenie bazarku w Zalesiu
Górnym (róg ulic Pionierów i Ko-
ralowych Dębów).

Zachęcamy mieszkańców
do korzystania z Miejskich Punk-
tów Elektroodpadów!

*

Na terenie gminy Piaseczno pojawiły się
specjalistyczne pojemniki do zbierania
małych elektroodpadów tj. zużytych bate-
rii, żarówek, opakowań po tonerach atra-
mentowych, telefonów komórkowych,
płyt CD i DVD oraz kaset VHS.

Miejskie Punkty Elektroodpadów

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie
Sp. z o.o. informuje mieszkańców, że na terenie miasta 
i gminy Piaseczno prowadzi kontrole w zakresie odpro-
wadzania nieczystości płynnych oraz wód deszczowych 
i roztopowych z terenów powierzchni zanieczyszczonych
o trwałej nawierzchni. W związku z powyższym przepro-
wadzana jest akcja zadymiania sieci kanalizacyjnej.

Akcja ta ma na celu sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji
sanitarnej, likwidację nielegalnych przyłączy, ujawnienie nie-
legalnego zrzutu wód deszczowych i roztopowych do sieci ka-
nalizacji sanitarnej oraz bezumownego korzystania z sieci ka-
nalizacji deszczowej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków (tj. DzU z 2018 r., poz. 1152) zabrania się wprowadzania wód
deszczowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanali-
zacji sanitarnej. Dodatkowo, zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy: „Kto
bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urzą-
dzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo
grzywny do 10 000 zł”.

W związku z tym prosimy Państwa o sprawdzenie, gdzie
włączona jest instalacja odprowadzająca wody deszczowe i roz-
topowe z Państwa posesji. Włączenie wód deszczowych do ka-
nalizacji sanitarnej może spowodować zmniejszenie możliwości
odbioru ścieków przez istniejącą instalację podczas intensywnych
opadów deszczu, co w konsekwencji może prowadzić do lokal-
nych podtopień lub zalewania niżej położonych pomieszczeń.

Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej będzie
wykonane za pomocą generatora nietoksycznego dymu. Dym
ten jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny dla ludzi
i zwierząt. W przypadku pojawienia się dymu w pomieszcze-
niach, co może świadczyć o niewłaściwie działającej instalacji
wewnętrznej budynku, zalecamy przewietrzenie pomieszczeń.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie
przypomina właścicielom nieruchomości o wykonaniu obo-
wiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 wrześ-
nia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.
DzU z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), tj. do przyłączenia swoich
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Wszelkie informacje na temat nielegalnego korzystania
z miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz podłączenia do sieci ka-
nalizacyjnej PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. dostępne są na stro-
nie internetowej www.pwikpiaseczno.pl w zakładce „Aktu-
alności” oraz w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 39 
w Piasecznie w Dziale Inwestycji – tel. 22 701 54 03, 22 701 54
24 lub 22 701 54 25; e-mail: kontakt@pwikpiaseczno.pl.

Akcja zadymiania 
sieci kanalizacyjnej

Pojemnik MPE przy Urzędzie Miasta i Gminy
Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA

Małgorzata Bogdańska jako Giulietta Masina „Promocja 0 zł”
W związku z ustawowym obowiązkiem przyłączenia nie-
ruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie przygo-
towało po raz kolejny akcję promocyjną „Promocja 0 zł”
skierowaną do mieszkańców, którzy nie podłączyli jeszcze
swojej nieruchomości.

Spółka PWiK pokrywa koszty administracyjne zwią-
zane z opracowaniem warunków technicznych, wykona-
niem projektu oraz odbiorem technicznym przyłącza ka-
nalizacyjnego. Dodatkowo istnieje możliwość rozłożenia
płatności za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na nie-
oprocentowane raty.

Szczegóły regulaminu „Promocji 0 zł” dostępne są na stro-
nie internetowej www.pwik-piaseczno.pl lub w siedzibie
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Żerom-
skiego 39 w Piasecznie. 

Informacji dotyczących podłączenia się do sieci kanali-
zacyjnej udziela Dział Inwestycji. 
Numery telefonów: 

22 701 54 03, 22 701 54 25, 22 701 54 24.
Ważne! Promocja skierowana jest do osób fizycznych po-
siadających tytuł prawny do nieruchomości. Aby skorzy-
stać z promocji, należy wypełnić druk „zlecenie” i złożyć
go wraz z załącznikami w siedzibie Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji. Wzór „zlecenia” stanowi załącznik
nr 1 do regulaminu.

Promocja trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Na podstawie art. 19 ust. 1a w zw. z art. 19 ust.1 pkt 3 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. DzU z 2018
r., poz. 1614 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. DzU z 2018 r., poz.
2081 z późn. zm.) oraz § 3 i 6 rozporządzenia Ministra Środo-
wiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu
planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody 
i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie
oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (tj. DzU
z 2005 r., nr 94, poz. 794), Dyrektor Mazowieckiego Zespołu
Parków Krajobrazowych informuje o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektów planów ochrony:

– Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego – uwzględniający
zakres planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Sikórz PLH140012,

– Chojnowskiego Parku Krajobrazowego – uwzględniający
zakres planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Łąki Soleckie PLH 140055 i Stawy w Żabieńcu PLH PLH140039,

– Kozienickiego Parku Krajobrazowego – uwzględnia-
jący zakres planów zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 Ostoja Kozienicka PLB140013 i Puszcza Kozienicka
PLH140035.

Projekty planów ochrony wykłada się do publicznego
wglądu na okres od 8 lutego do 4 marca 2019 r. włącznie. 
W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3–4 w zw. z art. 40
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tj. DzU z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zainteresowane osoby
i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi
do projektów planów ochrony.

Z opracowaniami można się zapoznać od 8 lutego do 
4 marca 2019 r. włącznie w siedzibie Mazowieckiego Zespołu
Parków Krajobrazowych w Otwocku, ul. Sułkowskiego 11. Wer-
sje elektroniczne zamieszczone są na stronie www.parkio-
twock.pl na BIP w dziale ogłoszeń.

Wnioski i uwagi do planów można składać od 8 lutego do
4 marca 2019 r. włącznie na adres: Mazowiecki Zespół Parków
Krajobrazowych w Otwocku, ul. Sułkowskiego 11, 05-400
Otwock, mailowo na adres: sekretariat@parkiotwock.pl lub
do geoportalu znajdującego się na stronie www.parkio-
twock.pl.

Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie
nie będą rozpatrywane.

Dyrektor MZPK

Ogłoszenie

Chojnowski Park Krajobrazowy

Nagrodę wręczył Ireneusz Niewiarowski - Prezes Krajowego
Stowarzyszenia Sołtysów                              Foto Anna Małkowicz



Piaseczyńska KULTURA/EDUKACJA

15 lutego o godz. 20.00 zapraszamy do Domu Kultury na
koncert Spirituals Singers Band.

Wrocławska grupa wokalna Spirituals Singers Band została
utworzona w 1978 roku z inicjatywy Włodzimierza Szo-
mańskiego. Na repertuar zespołu składają się tradycyjne 
i współczesne pieśni gospel i spirituals, standardy muzyki
jazzowej i bluesowej, kolędy, pastorałki, piosenki oraz
kompozycje własne lidera zespołu.

W Piasecznie będzie można usłyszeć program a cap-
pella „Od Georgii do Liverpoolu”, zawierający szeroki wa-
chlarz utworów: od pieśni plantacyjnych z południa Stanów
Zjednoczonych (spiritual), poprzez najbardziej popularne
standardy jazzu tradycyjnego i swingu, a kończąc na po-
pularnych piosenkach zespołu The Beatles.

Bilety w cenie 30 zł dostępne są na portalu biletyna.pl.

Spirituals Singers Band

Soyka w Dzień Kobiet
Tego artysty nie trzeba nikomu
przedstawiać. Wokalista, instru-
mentalista i kompozytor, który
należy do grona największych
artystów polskiej sceny muzycz-
nej. Komponuje i śpiewa pieśni
o miłości i o jej braku, pieśni 
o tęsknocie i spełnieniu, ale nie
ucieka przed wielkimi proble-
mami współczesności. W jego
dorobku znajdziemy ponad 30
albumów, z których kilka osiąg-
nęło multiplatynowe nakłady.

Wciąż inny, wciąż nowy, 
a jednocześnie rozpoznawalny
od pierwszych nut. Jest „zwie-
rzęciem muzycznym” z chary-
zmą performera. Z zespołem
czy solo – wkrótce po wejściu
na scenę obejmuje całkowite
panowanie nad publicznością.
W jednym z licznych wywia-
dów artysta powiedział: „Nie

gram dla fajerwerków, nie śpie-
wam, by się popisać. Moją am-
bicją i pragnieniem jest, by mój
śpiew, moje pieśni dodawały
otuchy, podnosiły na duchu
tych, którzy przychodzą mnie
słuchać. Chcę, by wychodzili 
z koncertu pogodni i umoc-
nieni”.

Koncert rozpocznie się 
o godz. 20.00 w Domu Kultury
przy ul. Kościuszki 49. Bilety 
w cenie 40 złotych będą
wkrótce dostępne w kasie 
w Przystanku Kultura oraz na
portalu biletyna.pl. Podwójną
wejściówkę na koncert nasi
czytelnicy będą mogli wygrać
w konkursie, który ogłosimy 
5 marca na fanpage’u gminy na
Facebooku. Zachęcamy do po-
lubienia i śledzenia profilu
b.com/GminaPiaseczno.

Stanisław Soyka - jeden z najbardziej rozpoznawalnych wo-
kalistów jazzowo–popowych                            Foto Andrzej Tyszko

W szczególnym dniu – 8 marca – zapraszamy serdecznie na recital Stanisława Soyki.

Sześć tysięcy 
nowych książek

Gmina Piaseczno zakończyła realizację Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach programu,
realizowanego w 2018 roku, do bibliotek szkolnych 
w dziewięciu szkołach podstawowych zostało zakupio-
nych 6 231 książek. Księgozbiory wzbogacono o lektury
oraz nowości wydawnicze.

W szkołach odbywały się wydarzenia promujące czytelnic-
two z udziałem uczniów, m.in. spotkania autorskie 
z Barbarą Szelągowską, Moniką Jędrychowską, prezentacje
nowości w czasie gry terenowej „Podróż z Piłsudskim”, wy-
stawy nowości wydawniczych, konkursy czytelnicze, lekcje
biblioteczne z nowo zakupionymi książkami. Ponadto pla-
cówki oświatowe organizowały liczne projekty edukacyjne,
m.in.: „Zdrowy styl życia” – projekt ze szczególnym uwzględ-
nieniem zasad dobrego odżywiania; „Wiosna w lesie” – pro-
jekt ekologiczny z elementami czytelnictwa; „Jak Święty Mi-
kołaj wyglądał w starożytnej Grecji”, „Mój dzienniczek lektur”
– konkurs, w którym uczniowie streszczali dziesięć prze-
czytanych książek i samodzielnie ilustrowali każdą z nich; 
„Z książką w świat wartości” – projekt polegający na czytaniu
książek o wartościach i prowadzeniu rozmów o wartościach.

Podczas kupna książek wzięto pod uwagę potrzeby
wszystkich uczniów. Zakupiono serię Sami Czytamy za-
wierającą duże litery, audiobooki dla uczniów z trudno-
ściami w czytaniu, książki dla dzieci z problemami dysleksji,
książki z małą ilością tekstu, kolorowymi ilustracjami, po-
grubieniami liter w tekście. Dzięki programowi zostały też
spełnione prośby uczniów o zakupienie bestsellerów wy-
dawniczych. Zwiększono również zainteresowanie biblio-
teką, wzrosła liczba wypożyczonych książek.

Całkowity koszt projektu to 134 980,21 zł. Wydatkowana
kwota pozyskanej dotacji to 107 984,16 zł.

Projekt zrealizowany dzięki pozyskanemu przez gminę
Piaseczno dofinansowaniu w ramach Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016–2020, Priorytet III.

Satyra wg Marka Majewskiego

W zimowym sezonie kultural-
nym Centrum Kultury w Pia-
secznie rusza z nowym cyklem
wydarzeń pod tytułem „Wtorek
z Satyrą, czyli Marek Majewski
zaprasza”. Spotkania, których
autorem i gospodarzem jest
znany satyryk Marek Majew-
ski, obejmują cykl koncertów,
w których udział biorą autorzy-
-wykonawcy z kręgu piosenki
literackiej i kabaretowej. – Pro-
ponujemy Państwu spotkania 
z satyrą w starym stylu, tj. nie
będącą jedynie przerywnikiem
dla śmiesznych, przebieranych
scenek, jak to się dzieje w mo-
delu kabaretu obecnie lansowa-
nym w mediach, ale stano-
wiącą odrębny gatunek sztuki
– tłumaczy Katarzyna Biernad-

ska-Hernik, wicedyrektor Cen-
trum Kultury. Cykl nie jest na-
stawiony na bieżącą satyrę po-
lityczną, ale raczej na nieco
głębszą refleksję. Koncert roz-
pocznie się o godz. 20.00.

Marek Majewski – autor,
kompozytor, poeta, satyryk 
i felietonista, współautor poli-
tycznych szopek noworocz-
nych, reżyser. Jest scenarzystą
i reżyserem licznych progra-
mów estradowych, telewizyj-
nych i radiowych, m.in. wła-
snego programu telewizyjnego
„Kabaretowa Lista Przebojów”.

Bilety w cenie 20 zł do-
stępne są w kasie w Przystanku
Kultura oraz na biletyna.pl.

Piaseczyńską widownię rozbawi Marek Majewski
Foto: marekmajewski.pl

W ramach „Wtorku z Satyrą” 19 lutego
zapraszamy na koncert Marka Majew-
skiego z zespołem, który będzie promo-
wał płytę „Lepiej”.

CEM otwiera podwoje

Podczas sesji Rady Miejskiej 
w dniu 13 lutego podjęta zostanie
uchwała w sprawie utworzenia
Szkoły Podstawowej nr 4 w Piasecz-
nie, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II
55. Zlokalizowane pod tym adre-
sem Centrum Edukacyjno - Multi-
medialne to obiekt, w którym po-
wstanie między innymi zespół
przedszkolno- szkolny.

Przedszkole umieszczone 
w jednym ze skrzydeł bu-
dynku zostało zaplanowane
na 10 oddziałów przedszkol-
nych, czyli około 250 dzieci.
Część środkowa budynku zo-
stała przeznaczona na szkołę,
która docelowo została zapla-
nowana na 24 oddziały, czyli
około 600 uczniów.

Łącznie zespól przedszkolno-
-szkolny przygotowany został dla
850 dzieci.

Przy wyznaczaniu obwodu
nowo powstałej SP nr 4 w CEM-
-ie najistotniejsze było aby liczba
dzieci w danym roczniku, obję-
tych obwodem nie przekroczyła
4 oddziałów czyli 100 dzieci na
każdym z poziomów. Drugim
kryterium była odległość miejsca
zamieszkania od szkoły oraz układ
drogowy wokół placówki. 

– Mamy świadomość, że nie
wszyscy rodzice będą zadowoleni
z obwodu nowej  szkoły – mówi
wiceburmistrz Hanna Kułakow-
ska-Michalak. Podczas omawiania
struktury obwodu pracowaliśmy
nad piętnastoma różnymi wer-

sjami, ta, którą wybraliśmy, wy-
daje się być optymalna – dodaje
wiceburmistrz odpowiedzialna 
w gminie za sprawy oświatowe.

Przedszkole nie posiada ob-
wodu. Do CEM-u przeniesione
zostanie Przedszkole nr 5 (w któ-
rym obecnie jest sześć  oddziałów
przedszkolnych). Do nowo two-
rzonych oddziałów zostanie prze-
prowadzona rekrutacja zgodnie
z harmonogramem rekrutacji do
przedszkoli w gminie Piaseczno. 

Rekrutacja uczniów do klas
I zostanie natomiast przepro-
wadzona zgodnie z obwodem
szkoły, który wraz ze statutem
nowej placówki zostanie przez
Radę Miejską uchwalony na lu-
towej sesji. Rekrutację do klas I

nowej szkoły przeprowadzi se-
kretariat SP nr 5 w Piasecznie.

Zasady utworzenia przyszło-
rocznej klasy II zostały ustalone 
w ubiegłym roku. Klasa II J i II K
Szkoły Podstawowej nr 5 zostaną
przeniesione w całości do CEM-u, na
tym poziomie planujemy 3 oddziały.

Decyzja o sposobie rekrutacji
na pozostałych poziomach, czyli
przyszłoroczne klasy III-VI zosta-
nie podjęta po spotkaniach z ro-
dzicami Szkoły Podstawowej nr
5, które odbędą się w dniach od
11 do 14 lutego. Informacja na ten
temat dostępna jest w placówce.

– Mam nadzieję, że proces
uruchamiania placówki i przeno-
szenia dzieci odbędzie się spraw-
nie – dodaje wiceburmistrz.

Od września uczniowie rozpoczną naukę w nowym obiekcie.


