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Rozlicz PIT w Piasecznie

Kiermasz Wielkanocny

odbędzie się 10 kwietnia
2019 r. o godzinie 9.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

Do końca kwietnia rozliczamy się
z Urzędem Skarbowym. Składając
deklarację wystarczy wskazać
Gminę Piaseczno jako miejsce zamieszkania i dołączyć formularz
ZAP-3. PIT do PITa - kolejna inwestycja rozkwita!

Piaseczyński rynek w Niedzielę Palmową ponownie
wypełni się kramami. Zapraszamy w godzinach od
10.00 do 15.00.

Zmiana stawek za odbiór odpadów

Informacja
urzędowa:
Sprawozdanie z sesji
Rady Miejskiej

*str. 8

str. 2

W gminie Piaseczno od 1 kwietnia br. stawka za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny będzie wynosić 27 zł od mieszkańca, zaś w sposób nieselektywny – 54 zł od mieszkańca.
znacznie wyższych niż do tej pory,
jednak trochę niższych niż wynikające z przetargu.

Inwestycje w oświacie

W CEM trwają ostatnie szlify przed oddaniem
inwestycji, w dwóch innych szkołach prace są
zaawansowane.
str. 2

Uchwała krajobrazowa

Decyzja o nowych stawkach została
podjęta wobec nowych okoliczności,
jakie zaistniały na rynku gospodarki
odpadami. Wcześniej, ze względu na
zbyt wysokie ceny, burmistrz unieważnił przetarg na odbiór odpadów
i zdecydował o podpisaniu z wykonawcami tymczasowych umów do
końca czerwca 2019 roku według cen

System musi się samoﬁnansować
Ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach narzuca
obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców
opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu. Wobec aktualnych
cen na rynku wiąże się to z drastycznymi podwyżkami dla mieszkańców. Jest to problem globalny,
dotyczący całej Polski, a najbardziej
dotyka gmin na Mazowszu. W niektórych miejscowościach ceny
z przetargów wynosiły ponad 42 zł
od osoby za odbiór odpadów posegregowanych.
Stawki w gminie Piaseczno
Ustalono nową miesięczną
stawkę opłaty na poziomie 27 zł od

mieszkańca, jeżeli odpady są segregowane, a 54 zł dla osób, które nie segregują śmieci. Odpowiednio wzrosły
też opłaty za pojemnik dla właścicieli
niezamieszkałych nieruchomości
oraz stawki ryczałtowe dla działek
i domków letniskowych. – Wadliwe
rozwiązania ustawowe, kilkukrotne
podwyżki stawek na instalacjach
przyjmujących odpady, niestabilność
rynku, wielokrotny wzrost opłaty
środowiskowej, problem z ogromną
ilością odpadów zielonych, spadek zainteresowania surowcami wtórnymi
oraz wzrost kosztów pracy –
wszystko to spowodowało gwałtowny wzrost stawek na rynku odbioru odpadów – wyjaśnia burmistrz
Daniel Putkiewicz. – Powtarzamy
przetarg, ale nie czekamy też z założonymi rękami, szukamy możliwości
współpracy z gminami ościennymi
w rozwiązaniu problemu, planujemy
też wykorzystać maksymalnie możliwości własnej spółki komunalnej –
dodaje burmistrz.

Nowy harmonogram
Zmianie ulega tez harmonogram odbioru odpadów. Główną
zmianą od 1 kwietnia jest ujednolicenie odbioru z gospodarstw jednorodzinnych. We wszystkich sektorach odpady zmieszane i bio będą
odbierane w cyklu co dwa tygodnie,
a w miesiącach letnich co tydzień.
Szczegóły dotyczące nowych
stawek oraz wzorów deklaracji dostępne są na stronie internetowej
www.odpady.piaseczno.eu. Zawiadomienia ws. nowych stawek będą
wysyłane pocztą. Przypominamy
też, że od 1 lutego br. obowiązują
nowe numery kont bankowych do
wnoszenia opłat za odbiór odpadów.
Na stronach 4 i 5 przedstawiamy nowe zasady segregacji
odpadów, a także publikujemy
list Burmistrza Miasta i Gminy
Piaseczno, wyjaśniający sytuację
i okoliczności wprowadzenia nowych stawek za odbiór odpadów.
*

Trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego
Dokument ustala zasady sytuowania na
obszarze gminy Piaseczno obiektów małej architektury, tablic reklamowych,
urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
a także określa ich gabaryty, standardy
jakościowe i materiały budowlane, z jakich mogą być wykonane.
str. 3

Na co idą Twoje podatki
Na stronie internetowej www.piaseczno.eu w zakładce „Na co idą Twoje
podatki” można sprawdzić, jak pieniądze
z naszych podatków wydawane są przez
str. 6
gminę Piaseczno.

Kobiety doradzą

8 marca Burmistrz Daniel Putkiewicz uroczyście podpisał zarządzenie w sprawie
powołania Piaseczyńskiej Rady Kobiet
i nadania jej statutu.
str. 7

Wkrótce wystartuje kolejna edycja Budżetu
Obywatelskiego w Piasecznie. Podobnie jak
w latach ubiegłych, mieszkańcy Piaseczna
sami zdecydują, na jakie pomysły przeznaczona zostanie kwota 1,4 mln zł z gminnego
budżetu w 2020 roku.
Trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie niesie ze sobą
kilka istotnych zmian w porównaniu do poprzednich konsultacji społecznych. Jest to spowodowane
zmianą w przepisach prawa.
Obszar ogólnomiejski
Pierwsze istotne zmiany zachodzą na etapie zgłaszania projektów. Od
tego roku nie występuje już podział
miasta na obszary. Projekty zgłaszane
będą tylko jako ogólnomiejskie.
– W Piasecznie nie mamy oﬁcjalnych
dzielnic ani osiedli, a znowelizowana
ustawa precyzuje, że podziału można
dokonywać w granicach jednostek administracyjnych lub jednostek pomocniczych gminy – wyjaśnia Łukasz
Wyleziński, dyrektor Biura Promocji
i Informacji Gminy. – Musimy też
przyznać, że poprzedni podział nie
do końca się sprawdził, gdyż w niektórych obszarach ilość zgłoszonych
projektów była mniejsza niż pula przewidzianych środków i nie odbyło się
tam nawet głosowanie – dodaje.

Projekty „miękkie” i „twarde”
Dodatkowo wprowadza się podział zgłaszanych projektów ze
względu na ich charakter: „miękki”
i „twardy”. Pod pojęciem zadania
„twardego” rozumie się inwestycję,
remont, modernizację, adaptację,
budowę nowego obiektu lub zakup
wyposażenia. Projekt „miękki” to
zadanie nieinwestycyjne, wydarzenie o charakterze prospołecznym,
kulturalnym, oświatowym, edukacyjnym lub sportowym, z wyłączeniem bieżącej administracyjnej
działalności podmiotów, realizowane na terenie miasta Piaseczna.
Maksymalna wartość jednego projektu „miękkiego” nie może przekroczyć 50 000 zł, zaś projektu
„twardego” – 100 000 zł. Aby zgłaszany projekt mógł być dopuszczony do weryfikacji przez odpowiednie wydziały Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno, do formularza
należy dołączyć również listę poparcia 15 mieszkańców gminy Piaseczno, z czego 10 osób musi być

mieszkańcami miasta Piaseczna.
Nie trzeba się spieszyć – formularz
i kartę poparcia można złożyć
osobno, do końca okresu przeznaczonego na zgłaszanie formularzy.
Głosowanie bez limitu wieku
W tegorocznej edycji Budżetu
Obywatelskiego, podobnie jak w zeszłym roku, nie ma limitu wiekowego. Osoby małoletnie będą mogły
wziąć czynny udział w Budżecie
Obywatelskim. Jedynym warunkiem będzie oświadczenie rodzica
lub opiekuna prawnego wyrażające
zgodę na udział w zgłoszeniu projektu oraz głosowaniu. – Jesteśmy
otwarci na pomysły młodych osób.
To one tworzą naszą przyszłość, dlatego ważne, żeby miały także
wpływ na zmiany zachodzące
w swojej okolicy – zaznacza Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz.

Głosowanie tradycyjne i online
Zmiany zachodzą również
w procesie głosowania. Głosować
mogą mieszkańcy miasta Piaseczno,
którzy są w stanie potwierdzić swoje
zamieszkanie w granicach administracyjnych naszego miasta. Na karcie do głosowania wszystkie projekty
(„twarde” oraz „miękkie”) będą się
znajdować na jednej liście. Każdy głosujący będzie miał do rozdysponowania 1,4 mln zł wśród wszystkich
projektów. Głosować będzie można
za pomocą internetowego systemu
dostępnego na stronie www.piaseczno.budzet-obywatelski.org oraz
za pomocą tradycyjnych kart papierowych dostępnych w wyznaczonych punktach (informacja o lokalizacjach zostanie udostępniona pod
koniec wakacji, kiedy będzie się zbliżać data rozpoczęcia głosowania).
ciąg dalszy na str. 2
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Sprawozdanie z sesji
Rady Miejskiej w Piasecznie
SESJA 7
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Radni przyjęli protokół z 6. 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:
– zwiększyli wydatki w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na
opracowanie bieżącej dokumentacji przygotowawczej dotyczącej przestrzeni publicznej na terenie gminy;
– zwiększono wydatki w kwocie 105 000 zł na zadanie „Rozbudowa
placu zabaw na terenie SP w Józefosławiu – projekt i rozbudowa”;
– zwiększono wydatki w kwocie 190 000 zł na realizację zadań
w ramach Budżetu Obywatelskiego;
– radni zdecydowali o udzieleniu pomocy rzeczowej dla gminy
Konstancin-Jeziorna na wykonanie koncepcji budowy ul. Działkowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
– radni zwiększyli dochody i wydatki o kwotę 44 588 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania potrzebnego do
wdrożenia projektu Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców;
– zdecydowano z zwiększeniu wydatków o kwotę 4 004 400 zł
w związku z rozporządzeniem MEN w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli;
– radni dokonali zmian w planach wydatków remontowych
i inwestycyjnych w Dziale Transport i Łączność;
– radni przesunęli środki w wysokości 150 000 zł na wykonanie
opracowań rozbudowy systemu informacji przestrzennej i wykonanie opracowań geodezyjnych ze względu na potrzebę
regulacji stanu prawnego dróg należących do gminy Piaseczno;
– radni zwiększyli środki ﬁnansowe w kwocie 140 000 zł w celu
wykonania robót dodatkowych związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Cyraneczki;
– zmieniono załącznik „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do
uchwały nr 42/IV/2019 Rady Miejskiej.
Zagospodarowanie przestrzenne:
– ustalono zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów
budowlanych, z jakich mogą być wykonane;
– radni wprowadzili zmiany w uchwale nr 418/XVIII/2003 Rady
Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Piaseczna (Zalesie Dolne);
– wprowadzono zmiany w uchwale nr 289/XII/2015 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia mpzp części obrębu Mieszkowo
oraz w uchwale nr 1484/XLVIII/2014 w sprawie mpzp części miasta Piaseczna w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem 3UO.
Nieruchomości:
– wyrażono zgodę na nieodpłatne nabycie przez gminę Piaseczno
prawa własności sześciu lokali mieszkalnych zlokalizowanych
w budynku przy ul. Kusocińskiego 6 oraz na odpłatne nabycie
prawa własności części nieruchomości położonej w Józefosławiu;
– radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek położonych w Złotokłosie i Jazgarzewie.
Pozostałe:
– radni wyrazili zamiar połączenia samorządowych instytucji
kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie;
– radni uchwalili wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK na lata 2019–2022;
– postanowiono przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok;
– radni wyodrębnili fundusz na doﬁnansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,80% planowanych rocznych
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
– radni uchwalili statut Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie;
– przyjęto „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno”;
– radni zdecydowali o utworzeniu z dniem 1 września Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego, w skład którego wchodzą Szkoła
Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 5 w Piasecznie;
– uchwalono regulamin korzystania z terenu parku miejskiego przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu;
– uchwalono wieloletni gminny program osłonowy w zakresie
dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019–2023;
– radni nadali nazwę „Nadziei” ulicy gminnej we wsi Julianów;
– zdecydowano o przyznaniu w roku 2019 dotacji celowych:
dla paraﬁi św. Rocha w Jazgarzewie oraz paraﬁi św. Anny
w Piasecznie w ramach renowacji zabytków, prac konserwatorskich i restauratorskich.
Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały dostępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu.
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Inwestycje w oświacie
W CEM trwają ostatnie szlify
przed oddaniem inwestycji,
w dwóch innych szkołach
prace są zaawansowane.
Na ukończeniu są już prace wykończeniowe zarówno wewnątrz
jak i na zewnątrz Centrum Edukacyjno-Multimedialnego. Montowane są suﬁty podwieszane,
balustrady, osprzęt, układane są
wykładziny, wykańczane są boiska zewnętrzne, uruchamiane
instalacje. Teraz tylko już meblowanie i we wrześniu ruszy
w tym obiekcie zarówno szkoła
podstawowa, przedszkole jak i biblioteka publiczna.
Z kolei w SP nr 3 wykonywana jest konstrukcja I piętra,
trwają roboty przy zbrojeniu i betonowaniu słupów I piętra oraz
stropu. W starej części trwają roboty remontowe, montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych
oraz roboty tynkarskie.
W SP w Głoskowie na ukończeniu jest wylewanie fundamentów nowej części budynku
i rozpoczyna się wykonywanie
ścian parteru. Trwają też przygotowania do budowy kanalizacji podposadzkowej.

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Poradnia Dzieci Chorych w nowej odsłonie
W trosce o dobro i komfort najmłodszych pacjentów przychodni przeprowadzono rewitalizację Poradni Dzieci Chorych przy ul. Fabrycznej 1 w Piasecznie. Poczekalnia i gabinety lekarskie zostały przekształcone w przyjazną
dzieciom Krainę Pirackiej Przygody.
Poradnia jest czynna od godziny
8.00 do 18.00. W godzinach porannych, czyli do 14.00, przyjmuje w niej trzech lekarzy, natomiast w kolejnych godzinach
– dwóch. W sytuacjach wzmożonej zachorowalności prace
Poradni Dzieci Chorych wspomagają również lekarze pediatrzy z Poradni Dzieci Zdrowych.
Ze statystyk na 2019 rok wynika, że z usług poradni korzysta ponad 3 000 dzieci miesięcznie – to właśnie dla poprawy ich
samopoczucia i komfortu podjęto działania na rzecz unowocześnienia poradni.
Rewitalizację zaczęto od
prac budowlano-sanitarnych
polegających na wymianie
elektryki, hydrauliki oraz na
odświeżeniu ścian. Następnie
wymieniono meble gabinetowe oraz urządzenia medyczne dla dzieci: przewijaki,

leżanki, parawany, wagi, ciśnieniomierze, otoskopy i inne.
Poczekalnia zyskała nowoczesny kącik zabaw dla dzieci,
uwzględniający ich potrzeby
wiekowe, zamontowano także
interaktywne mapy skarbów.
Aby umilić małym pacjentom
wizyty w gabinetach lekarskich, umieszczono w nich kolorowe, przyciągające wzrok
mapy zwierząt świata.
Rewitalizacja poradni to jednak nie tylko nowy, przyjazny
wygląd poczekalni i gabinetów.
W celu usprawnienia obsługi pacjenta zostało wymienione całe
zaplecze IT, wprowadzono także
nowoczesne rozwiązania informatyczne na poziomie europejskim, takie jak elektroniczna dokumentacja medyczna, e-zwolnienie, e-recepta, transfer skierowań oraz wyników badań laboratoryjnych i obrazowych. Po-

Odnowiona poradnia dziecięca w gminnej przychodni
Foto archiwum SZPZLO
radnia została doposażona
w nowe komputery, serwer, dokonano zmian w sieci LAN, poczyniono też prace archiwizujące
i zabezpieczające dane pacjentów.
– Mamy nadzieję, że mali
pacjenci pomimo choroby i słab-

szego samopoczucia powitają
odnowioną przestrzeń z uśmiechem na ustach i że pomoże im
ona w szybkim powrocie do
zdrowia – mówi Hanna Kułakowska-Michalak, I zastępca
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

Trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego
Wkrótce wystartuje kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie. Podobnie jak w latach ubiegłych, mieszkańcy Piaseczna sami zdecydują, na jakie pomysły
przeznaczona zostanie kwota 1,4 mln zł z gminnego budżetu w 2020 roku.
Realizacja
Obecnie trwa realizacja projektów z Budżetu Obywatelskiego 2019, a także projektów
z poprzedniej edycji – z 2018
roku, których wykonanie zostało przeniesione na rok bieżący. W kwietniu zostaną zaprezentowane pierwsze informacje
o stanie realizacji wybranych
projektów. Z kolei projekty, które
mieszkańcy Piaseczna wybiorą

w roku bieżącym, zostaną zrealizowane w roku 2020.
Harmonogram
Wkrótce ogłoszony zostanie
harmonogram Budżetu Obywatelskiego. W pierwszym etapie
składać będzie można wnioski,
które następnie przejdą weryﬁkację formalną i merytoryczna przez
urzędników. Następnie przewidziany będzie czas na odwołania

i ponowną weryﬁkację. Dopiero
potem ogłoszona zostanie (najprawdopodobniej w wakacje) lista
projektów zakwaliﬁkowanych do
głosowania przez mieszkańców.
Samo głosowania na projekty odbędzie się we wrześniu, a ogłoszenie listy projektów wybranych
w głosowaniu na przełomie września i października.
– Zachęcam do czynnego
udziału w Budżecie Obywatel-

skim, którego zadaniem jest
włączenie mieszkańców Piaseczna w proces decyzyjny
o wydatkowaniu gminnych
pieniędzy. Zgłaszając projekty,
a także głosując, zmieniamy
swoje otoczenie – zachęca burmistrz Daniel Putkiewicz.
Szczegółowe informacje
dostępne są na stronie internetowej www.piaseczno.budzet-obywatelski.org.
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Uchwała krajobrazowa
w gminie Piaseczno

3
Budujemy drogi

Nowy dokument ustala zasady sytuowania na obszarze gminy Piaseczno obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, a także określa ich gabaryty, standardy jakościowe i materiały budowlane,
z jakich mogą być wykonane.
Podjęta 13 marca uchwała ma na
celu podniesienie estetyki przestrzeni publicznych w gminie poprzez regulację wielkości i ilości
zamieszczanych w niej reklam,
szyldów, małej architektury oraz
ogrodzeń. Dotychczas regulacje
tych kwestii zawarte były jedynie
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i nie
były zbytnio respektowane.
Z dniem wejścia w życie uchwały
krajobrazowej owe zapisy w planach utracą moc obowiązywania, a narzędziem do regulacji
w tym zakresie będzie nowa,
kompleksowa uchwała.
Konstrukcja dokumentu
i jego treść
Zgodnie z zapisami uchwały
krajobrazowej gmina Piaseczno
została podzielona na obszary,
w których obowiązują różne regulacje. Ich granice są szczegółowo
opisane i zilustrowane w postaci
graﬁcznej.W dokumencie umieszczony został słownik używanych
w uchwale pojęć, który charakteryzuje wszelkie nośniki reklamowe, których dotyczy uchwała.
Określone zostały też elementy,
których uchwała nie reguluje, np.
elementy upamiętniające osoby
i wydarzenia, elementy kultu religijnego, systemu informacji miejskiej (SIM) oraz reklamy wyborczej, która uregulowana jest
w przepisach odrębnych.
Dokument określa też regulacje dotyczące ogrodzeń, małej
architektury, szyldów i reklam
w poszczególnych obszarach
gminy. Uchwała przewiduje
tzw. vacatio legis, czyli okres dostosowawczy, w trakcie którego
przedsiębiorcy będą mieli czas,
aby zapoznać się z zapisami
uchwały oraz dostosować swoje
szyldy i reklamy do jej obowiązującego brzmienia. Mała architektura oraz ogrodzenia nie
mają okresu dostosowawczego,
co oznacza, że regulacje dotyczą
tylko tych obiektów, które powstaną po wejściu w życie niniejszej uchwały. Dla tablic
i urządzeń reklamowych (reklam i szyldów na budynkach
i reklam wolnostojących) wymagających decyzji pozwolenia
na budowę przewidziano na dostosowanie okres 36 miesięcy od
dnia wejścia w życie uchwały.
Dla bannerów okres ten jest najkrótszy i wynosi 12 miesięcy. Pozostałe tablice i urządzenia reklamowe (reklamy i szyldy na
budynkach i reklamy wolnostojące) należy dostosować w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.
W najbliższym czasie zostaną podjęte działania w celu popularyzacji założeń uchwały
krajobrazowej tak by przedsiębiorcy, ale też pozostali mieszkańcy mogli się z nimi zapoznać. Planowane są spotkania

Podział gminy na obszary, w których obowiązują różne regulacje i restrykcje
załącznik graficzny do uchwały
informujące i promujące idee
uchwały oraz wydanie broszury informacyjnej.
– O poprawę estetyki walczymy już co najmniej od 8 lat.
Małymi krokami porządkujemy
miasto, zarówno usuwając nielegalne, stare reklamy z terenów publicznych, realizując
nowe skwery, parki i kwietniki,
jak i wprowadzając odpowiednie zapisy w miejscowych planach. To jednak nie wystarcza,
dlatego potrzebujemy konkretnej regulacji, która będzie dla
wszystkich czytelna i będzie
wskazywać, jak powinna wyglądać przestrzeń publiczna,
abyśmy wszyscy ją akceptowali
i aby żyło nam się przyjemniej
– mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Mamy długie okresy
przystosowawcze i nie chcemy
straszyć przedsiębiorców, a pragniemy raczej edukować ich,
zachęcać i przekonywać do
zmian – dodaje burmistrz.
Uchwała krajobrazowa nie
zakazuje sytuowania szyldów
Przede wszystkim regulacji
podlega wielkość dopuszczonych szyldów oraz miejsce ich
lokalizacji na budynkach, ogrodzeniach, dotyczy to także szyl-

dów wolnostojących. Dozwolone rodzaje szyldów to: szyldy
tablicowe (na budynkach i wolnostojące), szyldy w postaci semaforów, przestrzennych liter
oraz logo, totemów, pylonów,
masztów ﬂagowych. Uchwała
zakazuje jedynie zamieszczania
szyldów w postaci bannerów.
Sytuowanie reklam w przestrzeni publicznej
Uchwała jedynie reguluje
kwestię sytuowania reklam
w przestrzeni, nie zakazuje całkowitego ich stosowania. Regulacji podlegają przede wszystkim wielkość i ilość nośników
reklamowych – zarówno na budynkach jak i wolnostojących.
Uchwała krajobrazowa zakazuje
reklam w postaci bannerów, reklam wykonanych z siatki oraz
reklamy wielkopowierzchniowej w postaci wolnostojących
bilbordów reklamowych.
Wielkopowierzchniowe bilbordy reklamowe dopuszczone
są w pasie 50 metrów od krawędzi drogi nr 79 (ulica Okulickiego) i drogi nr 721 (ulica Armii
Krajowej). Uchwała dopuszcza
sytuowanie reklam w rozmaitych formach – reklam wolnostojących i na budynkach w postaci tablic, przestrzennych liter

Kadr z ﬁlmu „Krajobraz mojego miasta”
foto arch. Narodowy Instytut Dziedzictwa

i logo oraz totemów, pylonów,
masztów ﬂagowych.
Reklama działalności gospodarczej
Uchwała krajobrazowa nie
zakazuje przedsiębiorcom reklamowania swojej działalności.
Dokument nie zakazuje reklamy, a jedynie reguluje kwestie związane z jej sytuowaniem
w przestrzeni oraz wielkością
i ilością nośników reklamowych
przypadających na jedną nieruchomość czy budynek. Uchwała
daje możliwość reklamowania
działalności zarówno w formie
reklamy wolnostojącej, jak i na
budynkach (w postaci tablic
reklamowych, elementów przestrzennych, jak totemy, pylony,
maszty ﬂagowe, przestrzenne
logo i litery oraz semafory). Niskobudżetowa reklama w postaci reklamy i szyldów bannerowych oraz tych wykonanych
z siatki, choć pozornie jest niedroga, po krótkim okresie czasu
staje się nieestetyczna i wymaga
wymiany. Dlatego jako właściwą wskazuje się reklamę
droższą, lecz wykonaną z bardziej trwałych materiałów. Nośnik taki nie wymaga wymiany
po krótkim czasie, jest trwalszy,
przez co pozytywnie wpływa
na wygląd otoczenia.
Uchwała nie zakazuje też
wynajmowania powierzchni
reklamowych na własnej nieruchomości, pod warunkiem, że
nośniki reklamowe spełniają
normy wielkościowe i ilościowe
określone w dokumencie.
Na stronie internetowej
www.piaseczno.eu umieszczona jest prezentacja, która
pokazuje dobre i złe praktyki,
a także konkretne rozwiązania czy zakazy, które obowiązywać będą w poszczególnych obszarach gminy.
*

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
Łagodna zima pozwoliła drogowcom wcześniej niż zwykle rozpocząć i kontynuować prace przy budowie gminnych dróg.
W tym roku gmina podtrzymuje duże tempo w realizacji inwestycji drogowych, na budowę których przewidziano w budżecie aż 70 mln zł. Nowe oblicze zyskały
w marcu ulice Jodłowa i Jałowcowa w Zalesiu Dolnym, gdzie
lśni już nowa asfaltowa nawierzchnia. Trwają za to prace
przy budowie systemu uliczek i chodników wokół osiedla
Puławska 44, na tyłach urzędu skarbowego od strony ul.
Energetycznej. To duża, kompleksowa, kilkumilionowa inwestycja, po realizacji której nowego wyglądu nabierze
ten kwartał miasta. Trwa również budowa kolejnego odcinka ulicy Cyraneczki do ulicy Osiedlowej w Józefosławiu,
budowane jest rondo na skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową,
a po włączeniu drogi w ulicę Osiedlową rozpocznie się przebudowa ulicy Ogrodowej od parku w kierunku północnym.
W Józefosławiu w kolejny etap wkroczyła także budowa
ulicy Spacerowej. Odcinek od ulicy Działkowej jest już przejezdny, trwają obecnie prace na wysokości szkoły.

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
Drugą największą tegoroczną inwestycją w okolicach Józefosławia będzie z kolei budowa odcinka ulicy Geodetów,
od nowego ronda do ulicy Julianowskiej, gdzie również
powstanie rondo, z tym, że znacznie mniejsze.
Najdroższą z kolei tegoroczną inwestycją drogową jest
powstająca właśnie ulica Główna w Bobrowcu, której koszt
wynosi aż 10 mln zł. Ważne z punktu widzenia całego systemu komunikacji są inwestycje na południu gminy, gdzie
realizowane są odcinki dojazdowe do powstającej trasy
S7, m.in. budowana właśnie droga Jemioły w Woli Gołowskiej.
Wiosną ruszyły też w teren równiarki, które rozpoczęły
prace przy proﬁlowaniu dróg tłuczniowych na terenie
gminy. Sukcesywnie będą obsługiwać kolejne rejony.
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Jak poprawnie segregować odpady?
Plastik i metal do żółtego, papier do niebieskiego, szkło do zielonego, a bioodpady do brązowego pojemnika – tak w uproszczeniu wygląda jednolity system segregacji odpadów, obowiązujący w całym kraju. Od 1 kwietnia 2019 r. nowe zasady będą
również obowiązywały na terenie gminy Piaseczno.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Polska, a więc i gmina
Piaseczno, jest zobowiązana do
2020 r. osiągnąć 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
Oznacza to, że ze strumienia odpadów komunalnych konieczne
jest wysegregowanie większych
ilości wymienionych powyżej
odpadów.
Nowe rozwiązania mają zapewnić znaczącą poprawę stanu
recyklingu i pozwolą wywiązać
się gminie z nałożonych obowiązków.
Segregacja? Tak, ale jak?
Aby ograniczyć ilość składowanych odpadów i umożliwić
ich ponowne wykorzystanie,
niezbędne jest dokonanie podziału wytworzonych śmieci,
czyli ich segregacja. Nie jest to
trudne, jeśli pamięta się o obowiązujących na terenie gminy
zasadach.
Mieszkańcy gminy od 1 kwietnia 2019 r. zobowiązani będą do
selektywnej zbiórki odpadów
w podziale na następujące frakcje:
1. Papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru
i tektury.
2. Tworzywa sztuczne, w tym
odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych.
3. Opakowania wielomateriałowe.
4. Metal, w tym odpady opakowaniowe z metali.
5. Odzież i tekstylia.
6. Drewno, w tym odpady opakowaniowe z drewna.
7. Szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła.
8. Bioodpady obejmujące odpady kuchenne pochodzenia roślinnego oraz odpady zielone
(z wyłączeniem między innymi
karp, darni i konarów drzew).
9. Odpady wielkogabarytowe.
10. Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny.
11. Zużyte baterie i akumulatory.
12. Zużyte opony.

13. Przeterminowane lekarstwa.
14. Odpady medyczne.
15. Odpady budowlane, poremontowe, w tym również opakowania zawierające wapno, cement.
16. Odpady niebezpieczne,
w tym m.in. opakowania po
środkach chwastobójczych
i owadobójczych, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
opakowania po smarach itp.
Gmina Piaseczno zapewnia worki
na selektywnie zbierane odpady.
ODPADY Z PAPIERU
WRZUCAMY:
- gazety, katalogi, prospekty
- zeszyty
- tekturę
- torby papierowe
- opakowania papierowe
- papier biurowy i szkolny
- zniszczone książki
- kartony oraz wykonane z nich
opakowania
NIE WRZUCAMY:
- zabrudzonego i tłustego papieru
- papieru z folią
- papieru termicznego i faksowego
- kartonów po mleku, sokach
i innych napojach
- papieru przebitkowego (rachunków, faktur)
- pieluch jednorazowych
- podpasek i innych artykułów
higienicznych
- worków po cemencie i innych
materiałach budowlanych
- tapet
PAMIĘTAJ:
Odpady papieru należy zbierać w taki sposób, aby nie były zamoczone oraz zanieczyszczone,
w szczególności resztkami żywności, tłuszczami, olejami czy farbami. Odpady opakowaniowe papieru należy w miarę możliwości
zgnieść przed ich włożeniem do
pojemnika lub worka. Przed wyrzuceniem odpadów papierowych i tekturowych trzeba usu-

nąć z nich wszystkie elementy
wykonane z innych tworzyw,
czyli chociażby spinacze biurowe,
zszywki, okładki z płótna, foliowe
„koszulki” itp.
ODPADY METALI, TWORZYW
SZTUCZNYCH I OPAKOWAŃ
WIELOMATERIAŁOWYCH

ODPADY ZE SZKŁA

WRZUCAMY:
- zgniecione puszki aluminiowe
po napojach
- puszki z blachy stalowej
- naczynia do gotowania
- metalowe narzędzia, rury,
druty i drobny złom
- folię aluminiową
- pokrywki ze słoików
- kapsle z butelek oraz metalowe
i plastikowe nakrętki
- zgniecione plastikowe opakowania po napojach i olejach spożywczych
- zgniecione plastikowe opakowania po kosmetykach, płynach
do mycia i chemii gospodarczej
- plastikowe worki, torebki i reklamówki
- plastikowe koszyki po owocach i pojemniki po wyrobach
garmażeryjnych
- opakowania wielomateriałowe
po płynnej żywności, takie jak
kartony po mleku, sokach itp.
tzw. tetrapaki
- styropian opakowaniowy

WRZUCAMY:
- bezbarwne i kolorowe słoiki
- butelki szklane
- szklane opakowania po kosmetykach

NIE WRZUCAMY:
- opakowań po aerozolach
- baterii oraz puszek po farbach
- opakowań po lekach
- butelek i opakowań po olejach
przemysłowych
- styropianu budowlanego i innych tworzyw piankowych
- sprzętu AGD
- plastikowych szyb z pleksy
- elementów pojazdów np. desek
rozdzielczych, zderzaków, lusterek

PAMIĘTAJ:
Przed wrzuceniem szklane
butelki i opakowania opróżniamy, niepożądane są również
nakrętki, obrączki i inne elementy metalowe. Najbardziej
szkodliwe dla produkcji stłuczki
szklanej są wtrącenia ceramiki
lub kamieni. Zanieczyszczenia
tego typu powodują znaczne
utrudnienia w procesie uzdatniania surowca.

PAMIĘTAJ:
Przed wrzuceniem aluminiowe puszki, plastikowe opakowania oraz kartony opróżniamy, suszymy i zgniatamy.

ODPADY KUCHENNE

NIE WRZUCAMY:
- ceramiki, fajansu, porcelany
i kryształów
- szkła stołowego
- szkła żaroodpornego
- szkła okularowego
- szkła okiennego i zbrojonego
- szyb samochodowych
- luster
- luksferów (pustaków szklanych)
- żarówek, lamp ﬂuorescencyjnych i neonowych
- zniczy z woskiem
- termometrów i strzykawek
- ekranów i lamp telewizyjnych
WAŻNE:
Do zielonych pojemników
nie wyrzucamy butelek szklanych wraz z torebkami foliowymi.

WRZUCAMY:
- odpady z owoców i warzyw
- obierki

- fusy z kawy i herbaty
- skorupki jajek
- resztki jedzenia pochodzenia
roślinnego (w stanie stałym)

i niebieskiego, o pojemności
maksymalnie 120 litrów.

NIE WRZUCAMY:
- surowego mięsa
- kości
- odchodów zwierzęcych
- popiołu
- żwirku z odchodami
- pampersów
- podpasek
- papierosów
- odpadów higienicznych

Odpady, które nie nadają się do
segregacji lub ponownego wykorzystania, to odpady zmieszane. Do tej grupy zaliczamy
m.in. resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego, odpady higieniczne, zanieczyszczone opakowania po żywności.

WAŻNE:
Odpady kuchenne pochodzenia roślinnego odbierane
będą przez cały rok zgodnie
z harmonogramem.
PAMIĘTAJ:
Bioodpady to charakterystyczny odpad, który ulega rozkładowi przy udziale mikroorganizmów. Żeby było to możliwe, bioodpady nie mogą zawierać elementów z plastikowych czy szklanych odpadów,
ponieważ tego mikroorganizmy
nie zjedzą. Odpadów kuchennych nie wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.
ODPADY ZIELONE
Uwaga! Mieszkańcy zobowiązani są do zaopatrzenia się
w worki na odpady zielone we
własnym zakresie.
WRZUCAMY:
- pozostałości roślinne
- rozdrobnione gałęzie
- liście
- skoszoną trawę
- kwiaty
- resztki kwiatów ciętych i doniczkowych
WAŻNE:
Odpady zielone zbierane są
od 1 marca do 30 listopada 1 raz
na 2 tygodnie.
PAMIĘTAJ:
Odpadami zielonymi nie
są resztki jedzenia ani inne odpady kuchenne, popiół czy
niedopałki po papierosach.
Odpadów zielonych nie wrzucamy do pojemnika na odpady
zmieszane.
Pamiętaj, na terenie gminy
Piaseczno odpady kuchenne
wrzucamy do worka lub pojemnika brązowego z napisem
„bio”, a odpady zielone do worka
dowolnego koloru, zapewnionego przez właściciela, z wyłączeniem zielonego, żółtego

ODPADY ZMIESZANE

WRZUCAMY:
- odpady, które nie nadają się do
segregacji
- odpady higieniczne (zużyte
pieluszki jednorazowe, podpaski, tampony)
- zużyte ręczniki papierowe
i chusteczki higieniczne
- paragony
- resztki wędlin, mięs i kości
- ryby i owoce morza
- odchody zwierzęce
- popiół
NIE WRZUCAMY:
- odpadów wielkogabarytowych
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
- żarówek
- gruzu
- baterii
- przeterminowanych lekarstw
- butelek szklanych
- butelek z tworzyw sztucznych
- puszek aluminiowych
- makulatury
- odpadów kuchennych i zielonych
PAMIĘTAJ:
Do worka na odpady zmieszane nie wrzucamy odpadów,
które można posegregować, np.
makulatury, butelek szklanych
i plastikowych, odpadów zielonych i kuchennych.
Kompostujesz,
nie marnujesz
Patyki, gałęzie, kwiaty, liście, ścięta trawa, obierki warzyw i owoców – to tylko kilka
przykładów odpadów, które
można poddać kompostowaniu. W efekcie uzyskuje się bogaty nawóz naturalny, który
może być wykorzystany do
m.in. nawożenia upraw, trawników i rabatek kwiatowych.
Kompostowanie (biodegradacja) to proces rozkładu substancji organicznych przez mikroorganizmy. Odpady ulegające biodegradacji to bioodpady.
Czy wiesz, że kompost to najbogatsze źródło materii organicznej w formie próchnicy
i materiał do użyźniania gleby.
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Co można kompostować?
- ścięta trawa i liście
- drobne odpady ogrodowe: połamane gałęzie drzew, kwiaty
doniczkowe (wraz z ziemią doniczkową)
- obierki i resztki owoców oraz
warzyw
- fusy po kawie, herbacie
- skorupki jajek i łupiny orzechów
- resztki jedzenia pochodzenia
roślinnego
Czego nie można kompostować?
- resztek mięsa i kości
- odchodów zwierzęcych
- piasku i sorbentów dla kotów
- zanieczyszczonych trocin po
zwierzętach
- popiołu z pieca i kominka
- papierosów i niedopałków
Korzyści kompostowania:
- mniejsze zapotrzebowanie na
nawozy chemiczne
- wzbogacenie gleby w składniki
odżywcze
- redukcja ilości składowanych
odpadów na składowiskach
o 30-50%
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK)
Miejscem, do którego przyjmowane są bezpłatnie odpady

zebrane w sposób selektywny
przez mieszkańców gminy, jest
Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych, czyli
tzw. PSZOK. Można tam też oddać te odpady komunalne, których nie można wrzucić do
zwykłego kosza.
PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej oraz zmieszanych odpadów komunalnych.
Odpady dostarczone do
PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.
Odpady, które mogą być
przekazane do PSZOK, to m.in:
- odpady wielkogabarytowe (np.
stare meble, duże elementy metalowe, drewniane lub z tworzyw sztucznych)
- gałęzie, trawa, liście
- odpady pochodzące z samodzielnie przeprowadzonych remontów
- zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny (w tym świetlówki, sprzęt AGD, zabawki
elektroniczne)
- zużyte baterie i akumulatory
- przeterminowane leki
- termometry
- zużyte oleje w opakowaniach
- płyny hamulcowe, chłodnicze

Co się dzieje z odpadami?
Każdy z nas w ciągu roku wytwarza ponad 300 kg śmieci. Wciąż zbyt wiele z nich
traﬁa na składowiska odpadów.

- resztki farb i rozpuszczalników
- zużyte opony
- popiół z palenisk domowych
Odpady płynne powinny
być dostarczone w szczelnych
pojemnikach. Na terenie PSZOK
działa również punkt rzeczy używanych. W punkcie tym można
pozostawić niepotrzebne, ale
sprawne sprzęty i urządzenia
domowe (np. biurko), które
mogą być użyteczne dla kogoś innego. Mieszkańcy korzystający
z PSZOK zobowiązani są do przestrzegania regulaminu. Regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych jest dostępny na
stronie internetowej www.odpady.piaseczno.eu w zakładce
„PSZOK”.
Rady na odpady
Każdy ma wpływ na ilość wytwarzanych odpadów. Stosując się
do kilku prostych zasad, można
sprawić, że nie tylko będzie ich
mniej, ale także, że zostaną racjonalnie zagospodarowane.
- Kupuj tylko tyle, ile potrzebujesz.
- Na zakupy zabieraj własną
torbę, plecak lub koszyk, unikaj
korzystania z jednorazowych
reklamówek.

- Zwracaj uwagę na opakowania. Wybieraj takie produkty,
które nie są nadmiernie przepakowane bądź w ogóle nie posiadają opakowań.
- Kupuj produkty wielokrotnego użytku.
- Naprawiaj i ponownie wykorzystuj produkty.
- Segreguj odpady, poddawaj je
recyklingowi i kompostowaniu.
- Jeśli masz taką możliwość,
bioodpady zagospodarowuj
we własnym kompostowniku.
- Kupuj używane produkty
i sprzedawaj bądź oddawaj rzeczy, których nie potrzebujesz.
- Wybieraj produkty z recyklingu oraz w opakowaniach,
które nadają się do recyklingu.
Segregacja odpadów nie
jest czynnością trudną, wymaga jedynie minimalnego zaangażowania i wyrobienia
w sobie codziennych nawyków. Jest ona wyrazem poszanowania środowiska naturalnego przez człowieka i przyczynia się do racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.
Więcej informacji zajduje
się na stronie internetowej
www.odpady.piaseczno.eu.
*

Mieszkańcu,
pamiętaj!

Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (Zasada 3R) należy najpierw zapobiegać ich powstawaniu, a te już wytworzone

ponownie wykorzystać lub
poddać recyklingowi. Składowanie odpadów jest najgorszą metodą ich zagospodarowania.

By wytworzone przez nas
śmieci nie trafiały na składowiska, należy je segregować.
Przed wrzuceniem odpadów
do pojemnika na odpady zmie-

szane należy zastanowić się,
czy nie mogą być one poddane
recyklingowi. Im większa ilość
odpadów zostanie wysegregowana, tym mniej odpadów
trafi na składowisko.
Zasada 3R promuje styl
życia oparty na świadomym
ograniczeniu konsumpcji,
wykorzystywaniu produktów
uznawanych powszechnie za
jednorazowe oraz poddaniu
recyklingowi tych produktów,
które nie nadają się do ponownego użycia. Efektem jest
ograniczenie liczby odpadów
trafiających na składowiska.
Więcej informacji można
uzyskać w Wydziale Gospodarki
Odpadami, który znajduje się
przy ul. Wojska Polskiego 54
w Piasecznie. Telefony kontaktowe: 22 736 29 83, 22 736 29 84
oraz 22 736 29 88. Adres mailowy: go@piaseczno.eu. Strona
internetowa: www.odpady.piaseczno.eu.
*

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi po wystąpieniu
powyższych okoliczności:
- zamieszkania na terenie gminy,
- powstania na nieruchomości
odpadów komunalnych.
Do złożenia nowej deklaracji właściciel nieruchomości
zobowiązany jest w przypadku
wystąpienia zmian w liczbie
osób zamieszkałych lub wielkości pojemnika w przypadku
nieruchomości niezamieszkałych.

Złożenie deklaracji jest zobowiązaniem do wnoszenia
opłaty. Gmina Piaseczno nie
wystawia faktur.
Wpłat można dokonywać
za pośrednictwem banku,
poczty lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (na indywidualny rachunek bankowy)
W przypadku zmiany
stawki opłaty Urząd Miasta
i Gminy Piaseczno poinformuje
mieszkańców o nowej wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
*

Szanowni Państwo,
od 1 kwietnia zmieniają się stawki
za odbiór odpadów na terenie
gminy Piaseczno. Zdaję sobie
sprawę, że skala podwyżki może
być dla nas, mieszkańców, szoku-

jąca. Pragnę wyjaśnić, że koszty
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami nie zależą od nas,
a są podyktowane cenami, jakie
wynikają z ofert w postępowaniach przetargowych. Ustawa
stwierdza, że system gospodarki
odpadami musi się samoﬁnansować. Oznacza to, że opłaty mieszkańców muszą pokryć cenę wynikającą z przetargu.
Nie chcąc zgodzić się na wysokie stawki, jakie zostały zaproponowane przez ﬁrmy odbierające odpady, powtarzamy postępowanie przetargowe, licząc na
ustabilizowanie się sytuacji na
rynku gospodarki odpadami.

Nowe wysokości opłat dla mieszkańców wynikają z obowiązujących tymczasowych umów z ﬁrmami na odbiór odpadów. Do tej
pory w Piasecznie cieszyliśmy się
jednymi z najniższych stawek
w Polsce, opierając się na podpisanej trzyletniej umowie, która
z końcem roku wygasła. W tym
czasie sytuacja cenowa drastycznie się zmieniła. Problem dotyczy
całej Polski, a najbardziej dotyka
gmin w aglomeracji warszawskiej. W niektórych z nich ceny
w przetargach przekroczyły 40
zł od osoby za odbiór odpadów
segregowanych. Mimo wysokiej
podwyżki, jaką zostaliśmy zmu-

szeni wprowadzić w Piasecznie,
cena w naszej gminie i tak będzie
niższa niż zapowiadane ceny
u naszych sąsiadów, na przykład
w Konstancinie-Jeziornie czy Górze Kalwarii.
Dlaczego ceny w tak krótkim
czasie wzrosły tak drastycznie? Temat jest złożony i składa się na
niego wiele czynników. Wydaje
się, że kluczowym elementem jest
wielokrotny wzrost, w krótkim
czasie, stawek na instalacjach
przyjmujących odpady komunalne. Jest to związane m.in. z dostosowywaniem się do coraz bardziej rygorystycznych norm
unijnych, w tym również kilku-

krotnym wzrostem opłaty środowiskowej tylko w przeciągu ostatniego roku. Być może, nie bez znaczenia jest również spadek zainteresowania surowcami wtórnymi, których ceny spadają,
a ﬁrmy nie są w stanie zrekompensować kosztów ich odbioru
i zagospodarowania. Przypuszczam, że sytuacji dodatkowo nie
ułatwiał spór pomiędzy Ministerstwem Środowiska a Sejmikiem
Wojewódzkim dotyczący kształtu
wojewódzkiego programu gospodarki odpadami.
To dla nas trudny czas, ale
nie stoimy z założonymi rękami. Czekając na wyniki ko-

lejnego przetargu, razem z innymi gminami aglomeracji warszawskiej szukamy wspólnych
rozwiązań na tańsze zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Występujemy do władz centralnych o wsparcie i takie zmiany
legislacyjne, które pozwolą samorządom na większą elastyczność w prowadzeniu polityki gospodarki odpadami. Analizujemy
też rolę jaką powinna odgrywać
spółka komunalna w zakresie
wywozu odpadów.
Z poważaniem,
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Daniel Putkiewicz

6
Nordic Walking dla 50+

Gazeta Piaseczyńska

aktualności

27 marca 2019, nr 2 (234)

Smart city w ﬁńskim wydaniu
W dniach 25 lutego - 1 marca 2019 r. przedstawicielki urzędu miasta odbyły wizytę
studyjną w Turku (Finlandia) w ramach projektu „Smart Europe Experience”.

Foto archiwum Fundacji Żyj Aktywnie po 50-ce
Trwa kolejna edycja zajęć Nordic Walking dla osób 50+,
która potrwa do 29 czerwca.
Osoby zainteresowane sporą dawką ruchu, wiedzy,
zdrowia i dobrego humoru spotykają się w soboty
(oprócz okresów świątecznych) o godz. 9.00 na pl. Piłsudskiego w Piasecznie. Bezpłatne zajęcia na terenie
gminy Piaseczno (m.in. w Parku Miejskim, Lesie Chojnowskim, Lesie Kabackim, Górkach Szymona) prowadzą
doświadczeni instruktorzy Gabriela i Maciej Helakowie
z Fundacji Żyj Aktywnie po 50-ce. Przeprowadzają rozgrzewkę, przekazują wiedzę, uczą poprawnego chodzenia z kijkami i odpowiadają na wszelkie pytania związane z Nordic Walking. Spotkania odpowiednie są
zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych w technice Nordic Walking, a tempo ćwiczeń dostosowane jest do wydolności uczestników. Istnieje
możliwość bezpłatnego skorzystania z kijów po
uprzedniej rezerwacji pod nr. 605 645 150. Najbliższe
terminy Nordic Walking: 30 marca, 6, 13 i 27 kwietnia.
Projekt finansowany jest przez gminę Piaseczno.

Ciąg dalszy
dekorowania miasta

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
Dzięki Stowarzyszeniu Ciąg Dalszy Nastąpi, przy wsparciu
gminy Piaseczno, centrum naszego miasta po raz kolejny
nabrało nowych kolorów.
Stowarzyszenie CDN postanowiło przywitać wiosnę
w nietypowy sposób. Dzięki inicjatywie Moniki Galerczyk–
–Pułki, przy pomocy rękodzielniczek z Piaseczna i okolic:
Katarzyny Jezierskiej-Tratkiewicz, Małgorzaty Jaronowskiej, Uli Misiun i Joanny Mitter, stowarzyszeniu udało się
osadzić w przestrzeni miejskiej niezwykły rower i parasol.
Oba przedmioty ubrane zostały w ręcznie wykonane
dzieła z włóczki i sznurka. Także drzewka w bezpośrednim
sąsiedztwie skweru Kisiela udekorowane zostały wydzierganymi osłonkami.
– Poprzednia inicjatywa przyozdobienia rzeźb Józefa
Wilkonia w ręcznie robione szale spotkała się z ciepłym
przyjęciem ze strony mieszkańców Piaseczna. Mamy nadzieję, że i tym razem wpłyniemy na ocieplenie przestrzeni
miejskiej i wywołamy uśmiech na twarzach mieszkańców
– mówi Monika Galerczyk-Pułka ze Stowarzyszenia CDN
– Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację projektu za pomoc, szczególnie Biuru Promocji
i Informacji Gminy Piaseczno i Wydziałowi Utrzymania Terenów Publicznych oraz kawiarni Czarna Caffe – dodaje.
Wydarzenie wsparły dzieci z klas siódmych Szkoły
Podstawowej w Chylicach wraz z nauczycielką panią Moniką Oksiutycz, które rozdawały przechodniom kwiaty
i cytaty z wiosennych wierszy. Do happeningu pod hasłem
„Uśmiechnij się na wiosnę” włączyli się także Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz oraz I zastępca burmistrza Hanna Kułakowska-Michalak, którzy
pomogli przyozdobić przestrzeń miejską.
Zapraszamy mieszkańców do spaceru i obejrzenia wiosennej odsłony skweru Kisiela.

Prezentacja w urzędzie miasta z podsumowaniem wizyty studyjnej w ramach projektu „Smart Europe Experience”
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
Projekt współﬁnansowany z Funduszy Europejskich i realizowany
przez Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. w partnerstwie
z Fundacją British Council i Baltic
Region Healthy Cities Association
jest skierowany do gmin uczestniczących w ministerialnym konkursie dotacji Human Smart Cities. Podczas odbytej wizyty
studyjnej piaseczyńscy urzędnicy, razem z przedstawicielami
innych polskich gmin, zapoznali
się z wdrożonymi w Turku smart
rozwiązaniami z zakresu partycypacji społecznej i zrównoważonej mobilności.
W ramach projektu uczestnicy wysłuchali prezentacji dotyczących zaangażowania mieszkańców w kształtowanie lokal-

nych przestrzeni publicznych
m.in. poprzez projekt Great Everyday Environment czy przy renowacji Parku Centralnego
w dzielnicy Varissuo.
Uczestnicy mieli okazję poznać projekty dla seniorów realizowane przez Bibliotekę Miejską m.in. Reading Messengers,
który opiera się na dostarczaniu
usług bibliotecznych do osób
starszych przy zaangażowaniu
wolontariuszy oraz na własne
oczy przekonali się, jak ważną
rolę w mieście odgrywa biblioteka, która nawet w godzinach
wieczornych jest użytkowana
przez różne grupy wiekowe.
– Miasto Turku realizuje
bardzo dużo projektów skierowanych do młodych mieszkań-

ców. Bardzo inspirująca była
wizyta w ośrodku edukacyjnym i centrum rodziny Syvalahti, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć jak funkcjonuje współczesna fińska szkoła oraz nowy
model centrum zdrowia oferujący kompleksową opiekę dla
rodziny i skupiający się w dużej
mierze na działaniach profilaktycznych – mówiła podczas
prezentacji przygotowanej po
powrocie z wyjazdu dla pracowników urzędu, Anna Gieleta z Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami.
Uczestnicy w ramach wizyty
odwiedzili także centrum wsparcia
dla osób w wieku 12-30 lat - Ohjaaamo oraz uczestniczyli w obradach Miejskiej Rady Młodzieżowej.

W Turku zaprezentowano
również szereg działań zmierzających do osiągnięcia neutralności węglowej w 2029 roku m.in.
z zakresu zrównoważonej mobilności poprzez wprowadzenie rowerów miejskich i elektrycznych
autobusów oraz dzięki energooszczędnemu budownictwu.
Doświadczenia i wnioski
wyniesione z odbytej wizyty
studyjnej stanowią inspiracje
dla działań prowadzonych
w gminie Piaseczno, aby zapewnić obecnym i przyszłym mieszkańcom jak najwyższą jakość
życia zgodnie z ideą smart city.
Więcej o projekcie „Smart
Europe Experience” na stronie:
www.cds.krakow.pl/see
*

Na co idą Twoje pieniądze
Na stronie internetowej 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 poszczególny podatnik
przyczynia się do rozwoju swojej gminy, płacąc w niej podatki.
Z drugiej strony jest to narzędzie, które każdemu pozwala
ocenić, czy podział wydatków
na konkretne dziedziny i zadania realizowane przez samorząd jest zgodny z jego oczekiwaniami – mówi Łukasz
Wyleziński, dyrektor Biura Promocji i Informacji Gminy.
Bardziej nowocześnie
– W tym roku narzędzie zostało
zmodyﬁkowane, bardziej nowoczesna i efektowna jest strona
wizualna, ale powstały także
nowe sekcje. Zilustrowane są
gminne inwestycje planowane
w 2019 roku, jak również po-

dział środków w ramach Budżetu Obywatelskiego i funduszy sołeckich – dodaje.
Narzędzie poglądowe
Symulator internetowy jest
oczywiście narzędziem poglądowym, odnosi się wyłącznie
do podatku dochodowego od
osób ﬁzycznych, 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.
*

Program m.in. wylicza ile z naszych podatków wraca do
gminy i co można z nich sfinansować
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Poznaj historię miasta

Szkolenia w ramach projektu
„Ja w internecie”

Zainteresowanych dziejami Piaseczna
zapraszamy na najbliższe dwa wydarzenia poświęcone temu tematowi.
Pierwszym z nich będzie spacer
historyczny organizowany
w niedzielę 7 kwietnia o godz.
10.00 w ramach cyklu „Ulicami
Piaseczna”. Chętni zbierają się
na rogu ulic Sienkiewicza i Szpitalnej, skąd ruszą poznawać historyczne ciekawostki związane
z ul. Szpitalną, al. Kalin oraz ul.
1 Maja. Spacer trwa ok. dwóch
godzin, a udział jest bezpłatny.
Druga propozycja to spotkanie z historykiem dr. Włodzimierzem Bagieńskim, organizowane tydzień później – 14
kwietnia o godz. 12.00 w ra-

mach cyklu „Tożsamość Piaseczna. Ludzie, miejsca, wydarzenia…”. Tematem prelekcji będzie Piaseczno w początkach
Polski Ludowej, a prowadzący ją
dr Włodzimierz Bagieński to honorowy obywatel Piaseczna,
współautor m.in. popularnonaukowych książek „Szkice
z dziejów miasta Piaseczna”
oraz „Drugie szkice z dziejów
Piaseczna i okolic”. Na bezpłatne
spotkanie zapraszamy do Przystanku Kultura przy rynku (sala
39) w Piasecznie.
*

Z życzeniami dla 100-latki
6 marca, podczas spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piasecznie,
miała miejsce niecodzienna uroczystość.
Piaseczyńscy słuchacze UTW
wraz z wiceburmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno Hanną Kułakowską-Michalak, przewodniczącym Rady Miejskiej Piotrem Obłozą oraz przedstawicielami Centrum Kultury
złożyli najlepsze życzenia Pani
Janinie Pacholskiej, która świętowała setne urodziny.
Pani Janina urodziła się 2
marca 1919 roku, pochodzi
z rodu szlacheckiego Telszewskich herbu Abdank. Choć dzieciństwo spędziła w podwarszawskiej Radości, to podczas
okupacji hitlerowskiej przebywała w piaseczyńskim Gołkowie. Po wojnie zasiliła szeregi
nauczycielstwa polskiego, wkładając całe serce w edukację

dzieci i młodzieży na wsiach,
m.in. w Wilczorudzie. Pracowała również w Polskim Czerwonym Krzyżu oraz w grójeckim szpitalu. Na terenie
Piaseczna mieszka od roku 1980.
Życząc zdrowia i wszelkiej
pomyślności oraz wielu kolejnych lat pełnych rodzinnego ciepła, radości i miłości, wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak oraz przewodniczący
Rady Miejskiej Piotr Obłoza
wręczyli jubilatce pamiątkową
tabliczkę, kwiaty i kosz słodkości. Najlepsze życzenia złożyła
także Katarzyna Biernadska-Hernik, zastępca dyrektora
Centrum Kultury w Piasecznie.
Podczas spotkania nie obyło się
bez wzruszeń. Pani Janina, dla

Urodzinowa niespodzianka podczas spotkania UTW
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
której uroczystość okazała się
niespodzianką, nie kryła łez radości i wewnętrznego poruszenia.
– Pomimo trudnych doświadczeń życiowych babcię cechuje serdeczność, życzliwość
i niespotykana radość życia.

Wciąż lubi uczyć się nowych
rzeczy. Regularnie uczęszcza na
spotkania UTW, uczy się również języka angielskiego – zachwalała Jubilatkę obecna na
sali wnuczka.
Gratulujemy wspaniałego
jubileuszu!

Foto archiwum Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Gmina Piaseczno jest w trakcie realizacji szkoleń w ramach projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy
w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Cykl bezpłatnych szkoleń komputerowych ma zwiększyć
świadomość odbiorców i użytkowników internetu na to, co się
w nim znajduje, jak legalnie i bezpiecznie wykorzystywać znalezione treści. Szkolenia są prowadzone w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy Piaseczno w czterech miejscach – w Miejskim
Klubie Seniora, Bibliotece Głównej i ﬁliach: w Józefosławiu i Złotokłosie. Powstało czternaście grup po dziewięć osób każda. Tematy zajęć to: „Działania w sieciach społecznościowych”, „Moje
ﬁnanse i transakcje w sieci”, „Mój biznes w sieci”, „Rodzic w internecie” oraz „Tworzę własną stronę internetową (blog)”.
– Na spotkaniach uczestnicy poznają nowe trendy związane
z sieciami społecznościowymi oraz szeroko pojętą komunikacją,
sposobami tworzenia stron internetowych oraz zarządzania
swoimi ﬁnansami. Ponadto poszerzają swoją wiedzę o sposoby
wyszukiwania aktualnych i rzetelnych informacji, wykorzystania sieci w celach informacyjnych, edukacyjnych oraz rozrywkowych, a ponadto dowiadują się, jak bezpiecznie z niej korzystać, aby nie paść oﬁarą oszustów – mówi Przemysław Kowalski,
instruktor szkoleń.
– Szkolenia komputerowe w ramach projektu „Ja w internecie” to doskonała okazja do poznania nowych narzędzi, zweryﬁkowania i uporządkowania swojej wiedzy, a także do zobaczenia, jak bezpiecznie wykorzystywać to, co daje nam internet.
Część grup już ruszyła, inne niedługo zaczną szkolenia. Mamy
nadzieję, że każdy wyniesie z kursu wiedzę i praktyczne umiejętności – mówi Sylwia Chojnacka-Tuzimek, zastępca dyrektora
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno.
Projekt współﬁnansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i budżetu państwa.

Goście z Kazachstanu

Powołanie Piaseczyńskiej Rady Kobiet
8 marca 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz uroczyście podpisał zarządzenie w sprawie powołania Piaseczyńskiej Rady Kobiet
i nadania jej statutu.
Data podpisania dokumentu
nie była przypadkowa, a na sali
konferencyjnej urzędu miasta,
gdzie miało miejsce spotkanie,
zjawiły się inicjatorki powstania
rady. Każda z obecnych Pań
otrzymała od Burmistrza kwiatek z okazji dzisiejszego święta.
Skład Piaseczyńskiej Rady
Kobiet ustanowiony zostanie
osobnym zarządzeniem, którego uroczyste podpisanie odbędzie się 11 kwietnia 2019 r.
W tym samym terminie będzie miało miejsce pierwsze
spotkanie rady. Nowo powołana rada pełnić będzie funkcję organu opiniodawczo-doradczego Burmistrza Miasta
i Gminy Piaseczno.

Inicjatorki powołania Rady Kobiet wraz z burmistrzem Danielem Putkiewiczem oraz I zastępcą Hanną Kułakowską-Michalak
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
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15 marca piaseczyński magistrat odwiedziła delegacja kazachstańskich parlamentarzystów.
Na prośbę Ambasadora Kazachstanu Margulana Baimukhana, w urzędzie miasta zorganizowane zostało spotkanie dla
kazachstańskich parlamentarzystów z panem Saparem Akhmetowem – posłem do Mażylisu, czyli Niższej Izby Parlamentu
Kazachstanu, pełniącym jednocześnie funkcję Przewodniczącego
Międzyparlamentarnej Grupy Przyjaźni „Kazachstan-Polska”.
Gości szczególnie interesowało to, jak wygląda system zarządzania w samorządzie na przykładzie gminy położonej
w aglomeracji warszawskiej. Burmistrz Daniel Putkiewicz wyjaśniał gościom strukturę dochodów i wydatków gminy, a także
kluczowe problemy i zagadnienia, z którymi polski samorząd
na co dzień ma do czynienia. Delegację interesował też bardzo
system zarządzania oświatą na poziomie gminy, o czym opowiadała wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak, na co
dzień odpowiedzialna w gminie za sprawy oświatowe.

I zastępca burmistrza:
Hanna Kułakowska-Michalak
michalak@piaseczno.eu

e-mail urzędowy:
urzad@piaseczno.eu
Druk:
Agora SA

II zastępca burmistrza:
Robert Widz
robert.widz@piaseczno.eu

Skład:
Marcin Borkowski,
Tomasz Pawlak

Za treść listów
i ogłoszeń redakcja
nie odpowiada.
Redakcja zastrzega
sobie prawo do
skracania
niezamówionych
materiałów.
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Piaseczyńska
Kiermasz Wielkanocny

„Jeden do jednego”

Piaseczyński rynek w Niedzielę Palmową ponownie wypełni się kramami.

Tradycyjnie na godz. 12.30 zaplanowano poczęstunek świąteczny i dzielenie się jajkiem
Foto Anna Grzejszczyk/UMiG

Na stoiskach będzie można kupić tradycyjne ozdoby świąteczne – palmy, pisanki czy
stroiki. Nie zabraknie wyrobów
z wikliny, ręcznie wykonywanych dekoracji i innych wyrobów rękodzielniczych, a także
naturalnych wyrobów spożywczych. W przedświątecznej atmosferze przy symbolicznym
„stole wielkanocnym” będzie
okazja na spotkanie z burmistrzem, świąteczne życzenia
i poczęstunek dla mieszkańców, który zaplanowany został
na godz. 12.30. To wydarzenie
ma służyć kultywowaniu świątecznych tradycji, budowaniu
wspólnoty mieszkańców i poczucia tożsamości oraz ma
przyczynić się do ożywienia
kulturalnego w centrum miasta.

Podczas Kiermaszu Wielkanocnego ogłoszone zostaną
wyniki konkursów wielkanocnych na najładniejszą dekorację wielkanocną (godz.
11.00) oraz na palmę (godz.
13.00). Podczas wydarzenia
będzie można zakupić prace
konkursowe, a tym samym
wspomóc działalność piaseczyńskiej Fundacji Pomóż Dorosnąć.
Kiermasz odbędzie się
w niedzielę 14 kwietnia – rozpocznie się o godz. 10.00 i potrwa do 15.00. W godzinach od
11.00 do 14.00 przewidziano
animacje dla najmłodszych.
W związku z imprezą zawężony zostanie odcinek ulicy
wzdłuż rynku, a ruch samochodowy będzie spowolniony.
*

Urodziny Piaseczna
W ramach świętowania 590. rocznicy nadania Piasecznu praw
miejskich przygotowywane są różnorodne wydarzenia dla
mieszkańców. Dziś przedstawiamy stronę kulturalną obchodów.
Kulturalnie i historycznie
Centrum Kultury stawia na
odkrywanie tożsamości miasta, organizując dla mieszkańców spacery historyczne i prelekcje, a także,
w ramach projektu „Kobiece Piaseczno”, spotkania ze znanymi
mieszkankami miasta. W trakcie
„Krótkiej Przerwy – Festiwalu Odpoczynku” 12 maja odbędzie się gra
rodzinna „Tajemnice Parku Książąt
Mazowieckich”, a w alejkach parkowych będzie można spotkać
panny ze szkoły Cecylii Plater-Zyberkówny, starostę Franciszka
Ryxa, a nawet samego króla Augusta III. Postacie będą przywoływać
osoby, wydarzenia, miejsca z przeszłości Piaseczna. Również tegoroczny jarmark skupiony będzie na
Piasecznie i jego przeszłości. Na
scenę zostaną zaproszone lokalne
zespoły np. znana folkowej publiczności Łysa Góra, a w wiosce rzemiosł reprezentowane będą

charakterystyczne dla dawnego
Piaseczna zajęcia. Z muzycznych
atrakcji warto wspomnieć Festiwal
im. Witolda Maliszewskiego, czyli
cykl koncertów muzyki klasycznej
dedykowanych piaseczyńskiemu
kompozytorowi z okresu dwudziestolecia międzywojennego, oraz
Koncert na Zakończenie Lata organizowany 28 września. Gwiazdą
tego dnia będzie Kayah z zespołem,
zaprezentowany zostanie też maping o historii miasta oparty na
udźwiękowionym słuchowisku
autorstwa Wojciecha Letkiego, zakończony pokazem laserowym.
Atrakcje z książką w tle
Także Biblioteka Publiczna
przygotowuje szereg atrakcji związanych z upamiętnieniem jubileuszu miasta. – W lutym ogłosiliśmy konkurs literacki na opowiadanie inspirowane historią Piaseczna. Swoje teksty można wy-

syłać do maja – mówi Sylwia Chojnacka-Tuzimek, zastępca dyrektora miejskiej biblioteki. – Na przełomie kwietnia i maja zaplanowaliśmy zajęcia z tekstem „Piaseczyńskie legendy”. Warsztaty
będą niepowtarzalne, bo dzieci
wykonają własnoręcznie herb
miasta w formie 3D – dodaje. Po
wakacjach, we współpracy z Przedszkolem nr 5, biblioteka przygotuje
inscenizację „Piaseczyńskiej legendy”. Planowane jest też stworzenie animacji poklatkowej na
podstawie tego tekstu. Dzieci podczas warsztatów poznają historię
Piaseczna i nauczą się, jak stworzyć
ﬁlm metodą poklatkową. Zwieńczeniem wrześniowych atrakcji
będzie „Bal na dworze Księcia Janusza”. Kolorowe stroje i zabawy
dla najmłodszych będą nawiązywać do czasów panowania księcia.
Na jesieni w planach jest Wielki
TurniejWiedzy o Piasecznie, III Pia-

seczyńskie Dyktando oraz kolejny
questing – lubiana przez mieszkańców i gości forma zabawy plenerowej, podczas której można lepiej poznać miasto i jego dzieje.
Ogłoszony będzie też konkurs plastyczny pod tytułem „Piaseczno - miasto przyszłości”. - Mamy
w planach stworzenie kolejnej gry
komputerowej związanej z miastem. Chcielibyśmy też, by „Piaseczyńskie legendy” ukazały się
w wersji elektronicznej i były dostępne dla szerszego grona odbiorców – tłumaczy zastępca dyrektora.
Wkrótce poinformujemy
o kolejnych elementach obchodów, które przygotowuje także
Biuro Promocji i Informacji.
M.in. będą to kolejne wydawnictwa poświęcone fragmentom
historii Piaseczna oraz program
oﬁcjalnych obchodów, które planowane są na 5 listopada.

Wspomnijmy Komedę
2 kwietnia o godz. 20.00 odbędzie się
Wtorek Jazzowy poświęcony twórczości
Krzysztofa Komedy.
Rok 2019 został ogłoszony przez
organizację UNESCO Rokiem
Komedy, w kwietniu mija bowiem pięćdziesiąt lat od śmierci
genialnego kompozytora, pianisty, prekursora jazzu – Krzysztofa Komedy. By przypomnieć
jego twórczość, Andrzej Jagodziński postanowił zaaranżować na nowo jego utwory. Do
współpracy zaprosił najlepszych artystów polskiej i światowej sceny jazzowej: Grażynę
Auguścik, Agnieszkę Wilczyń-

ską, Henryka Miśkiewicza, Roberta Majewskiego, Adama Cegielskiego i Czesława Bartkowskiego, który przez dwa lata grał
w formacji Komedy.
Najbardziej znanych kompozycji polskiego prekursora
jazzu będzie można posłuchać
w sali Domu Kultury w Piasecznie. Bilety w cenie 20 zł dostępne są w sprzedaży w kasie
Centrum Kultury oraz na biletyna.pl. Zapraszamy na Wtorek
Jazzowy!

Agnieszka Wilczyńska i Andrzej Jagodziński trio
Foto: Jarek Wierzbicki

Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
6 marca odbyło się spotkanie z twórcami komiksu „Jeden do jednego”, który opowiada o podziemnych rozgrywkach piłkarskich w latach niemieckiej okupacji na
terenie Piaseczna.
Wydarzenie zorganizowała Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Piaseczno w sali Domu Kultury. Spotkanie autorskie
rozpoczęła Sylwia Chojnacka-Tuzimek, zastępca dyrektora
biblioteki, która wspólnie z burmistrzem Danielem Putkiewiczem podziękowała autorom komiksu za zaangażowanie w powstanie wydawnictwa.
Sebastian Sęk i Maciej Zadrąg opowiedzieli o swoim
pomyśle i etapach pracy nad komiksem. Przedstawili także
archiwalne zdjęcia, którymi wzorowali się przy przygotowaniu wydawnictwa. Spotkanie prowadził Piotr Prawucki. Każda osoba, która pojawiła się na wydarzeniu,
otrzymała bezpłatny egzemplarz. Na zakończenie była
możliwość otrzymania autografu oraz porozmawiania
z autorami w kuluarach.
Komiks został wydany w ilości 500 egzemplarzy. Duża
część woluminów zasiliła biblioteki oraz szkoły z terenu
gminy Piaseczno. Wkrótce pojawi się drugie, komercyjne
wydanie komiksu, ﬁrmowane bezpośrednio przez jego autora, które będzie dostępne na stronie www.sebling.pl.
W wakacje powinien pojawić się kolejny komiks, również realizowany przy wsparciu gminy, a opowiadający
historię potyczki partyzantów z niemieckimi oddziałami
na Zimnym Dole. W tym roku obchodzimy 75. rocznicę
tego wydarzenia. – Włączyliśmy się w ten projekt głównie
z myślą o młodzieży, która w ten sposób może się zainteresować ważnymi i ciekawymi wydarzeniami z naszej historii – mówi Łukasz Wyleziński, dyrektor Biura Promocji
i Informacji.

III Festiwal Przystanek: Komiks
Zapraszamy na trzecią edycję piaseczyńskiego święta
komiksu.
Startujemy od godziny 11.00. W tym roku dla najmłodszych przygotowaliśmy warsztaty komiksowe z Bereniką
Kołomycką (grupy 6–9 i 10–15 lat) – autorką komiksu „Malutki Lisek i Wielki Dzik’’. Rozdamy nagrody w konkursie
„Pokaż swój komiks”, czeka na Państwa strefa targowa,
którą odwiedzą najważniejsze wydawnictwa komiksowe.
Wydawcy doradzą, co kupić dla swoich pociech, pomogą
również wybrać komiks dla dorosłych. Na stoiskach znajdą
Państwo zarówno klasykę, jak i komiks współczesny. Przygotowaliśmy dwie wystawy: w przestrzeni Galerii Przystanek wystawę plansz komiksowych Anny Krztoń z jej autobiograﬁcznego komiksu „Weź się w garść” o dorastaniu
i wchodzeniu w dorosłość na przełomie wieków w Polsce,
a na zewnątrz w przestrzeni Zakątka Kultury wystawę
Marcina Podolca z ilustracjami z jego autorskiego komiksu
dla dzieci „Bajka na końcu świata’’, którego akcja dzieje
się w postapokaliptycznym świecie. Porozmawiamy również z Anną Krztoń o jej twórczości oraz z Markiem Kasperskim, znawcą sztuki komiksu, o kolekcjonowaniu oryginalnych plansz i ilustracji komiksowych. A wieczorem
czeka na Państwa największa atrakcja. Piaseczno odwiedzi
Teatr Śląski z Katowic ze spektaklem „Staś i Zła Noga”. Jest
to teatralna adaptacja komiksu Tomasza Grządzieli opowiadająca o niepełnosprawnym chłopcu i jego samotnej
mamie, którzy w słodko-gorzki sposób radzą sobie z chorobą Stasia.
Bogaty program tegorocznego festiwalu jest odbiciem
komiksowego medium – świat komiksu jest bardzo różnorodny, może zarówno być świetną rozrywką, jak i poruszać sprawy ważne. Zapraszamy na festiwal! Szczegóły
na stronie internetowej www.kulturalni.pl.
Aleksander Ryszka
pomysłodawca i koordynator festiwalu

