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To publikowany co roku dokument podsumowujący działania
samorządu w poprzednim roku,
zawierający najważniejsze dane,
zestawienia i statystyki, które
dotyczą gminy.
*str. 4-5

W październiku oraz listopadzie 2020 roku Centrum Kultury w Piasecznie i Fundacja
Sztuka i Pasja zapraszają na
drugą edycję festiwalu muzyki klasycznej.
*str. 8

Powszechny Spis Rolny

Zagłosuj i zmieniaj z nami Piaseczno!
Do 30 września trwa głosowanie na projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego
w Piasecznie na rok 2021. W tym roku mieszkańcy Piaseczna bezpośrednio zdecydują o tym,
na jakie pomysły przeznaczony zostanie milion złotych z gminnego budżetu.

1 września ruszył Powszechny Spis Rolny
2020, który potrwa do 30 listopada 2020
roku. Jest to największe i najważniejsze
badanie polskiego rolnictwa.
str. 2

Zbiórki krwi

Mobilny punkt krwiodastwa stanął obok
Urzędu Miasta. Następna akcja odbędzie
się w październiku. Harmonogram zbiórek dostępny będzie na stronie internetowej www.piaseczno.eu.
str. 3

Dotacje dla przedszkoli

Podobnie jak w poprzednich latach tegoroczne projekty dotyczą wielu dziedzin życia miasta. Wśród nich można
dostrzec wiele kontynuacji projektów
„miękkich” – zadań kulturalnych, festiwalowych, edukacyjnych, ekologicznych czy sportowych, które cieszyły się powodzeniem w ubiegłych
edycjach. Wśród wniosków inwestycyjnych dominują te dotyczące poprawy estetyki przestrzeni publicznych. Ze wszystkimi projektami
można zapoznać się na stronie internetowej www.bo.piaseczno.eu.
Weryﬁkacja projektów
W czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie w dniach
od 1 do 30 czerwca mieszkańcy mieli
możliwość składania swoich pomysłów. Ze względu na stan epidemiczny i wynikającą z tego potrzebę
ograniczania kontaktów, nie odbyły
się planowane maratony pisania
wniosków z mieszkańcami. Ostatecznie, pomimo niesprzyjających
warunków, w puli tegorocznej edycji
znalazło się 76 projektów.

W pierwszym etapie weryﬁkacji
3 projekty zostały odrzucone z powodu braków formalnych. Wydziały
merytoryczne dokonały szczegółowej weryﬁkacji pozostałych projektów, w wyniku której 52 projekty
zweryﬁkowano pozytywnie, rekomendując przekazanie ich pod głosowanie mieszkańcom, a 21 projektów uzyskało negatywną ocenę
merytoryczną. Pomysłodawcom
przysługiwało prawo odwołania się
od negatywnej decyzji wydziałów.
Z tej możliwości skorzystało dwóch
autorów projektów. Wskutek rozpatrzenia odwołań Burmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno w jednym przypadku zmienił wynik oceny projektu na pozytywny, w drugim zaś
podtrzymał wynik negatywny z powodu braku możliwości ewentualnej realizacji projektu w ciągu jednego roku budżetowego. Dwa projekty zostały wycofane przez autora.
Ostatecznie do głosowania zostały zakwaliﬁkowane 53 projekty,
których łączna szacunkowa wartość
wynosi blisko 2,5 mln zł.

Losowanie kolejności projektów na liście do głosowania
7 września 2020 r. za pośrednictwem relacji Facebook Live odbyło
się losowanie kolejności projektów

na liście do głosowania. Tym samym
zmieniła się oficjalna numeracja
wszystkich projektów.
dokończenie na str. 3

Rozbudowa skrzyżowania w Zalesiu Dolnym
Gmina Piaseczno przekazuje dotacje na
działalność przedszkolom publicznym
oraz niepublicznym prowadzonym przez
osoby prywatne. Łączna kwota na ten cel
w 2019 r. wyniosła ponad 47 mln zł. str. 5

Ścieżki rowerowe

W naszej gminie przybywa nowych ścieżek
rowerowych, co z pewnością ucieszy miłośników dwóch kółek i ułatwi codzienne przemieszczanie się po mieście.
str. 6

Opłaty za śmieci
Od 1 października zmianie ulegają stawki
str. 7
opłat za odbiór odpadów.

1 września br. rozpoczęła się rozbudowa skrzyżowania DW 722 (aleja Polskiego Państwa Podziemnego) z aleją Kasztanów i aleją 3 Maja w Piasecznie – Zalesiu Dolnym. Równocześnie
wprowadzono czasową organizację ruchu, która umożliwia prowadzenie robót drogowych.
Na przebudowę skrzyżowania alei
Polskiego Państwa Podziemnego
(droga wojewódzka) z alejami 3 Maja
i Kasztanów zdecydowano się, aby
poprawić zarówno płynność ruchu,
jak i bezpieczeństwo. W tym miejscu
skręca się z głównej drogi m.in. w kierunku dwóch szkół podstawowych,
przedszkola, a także Górek Szymona,
popularnego terenu rekreacyjnego.
Aby przyspieszyć realizację, gmina
Piaseczno zawarła porozumienie
z Zarządem Województwa Mazowieckiego już w marcu 2018 r. Następnie gmina wykonała wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze, a z końcem kwietnia tego
roku uzyskała decyzję ZRID, która
umożliwia realizację tej inwestycji.
Zakres prac
W ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 722, obejmującej skrzyżowanie z alejami 3 Maja i Kasztanów, zostaną wykonane nowa jezdnia oraz
dodatkowe pasy do lewoskrętu z głównej drogi. Powstaną też chodnik

i ścieżka rowerowa na fragmentach alei
3 Maja i alei Kasztanów. Opracowanie
przewiduje także odwodnienie i oświetlenie oraz wybudowanie nowej, czterowlotowej sygnalizacji świetlnej wraz
z nową organizacją ruchu w projektowanym obszarze. – Inwestycja ta znacząco zwiększy bezpieczeństwo na ruchliwej trasie, gdzie dziś trudno jest włączyć się do ruchu z dróg podporządkowanych, a próba skrętu w lewo
wstrzymuje cały ruch na głównej trasie
– mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.
Dlaczego nie w wakacje?
Wraz z rozpoczęciem prac do
gminy wpłynęło wiele pytań od
mieszkańców zastanawiających się,
dlaczego realizacja inwestycji nie zaczęła się wcześniej. – To, co nas oczywiście irytuje, to utrudnienia związane z remontem. Trzeba zdawać
sobie sprawę z wielu czynników: procedur, ustaleń, uzgodnień, jakie towarzyszą tak poważnemu przedsięwzięciu, przez co trudno jest „wycelować” we właściwy moment

Aktualny stan remontowanego skrzyżowania
z samą realizacją. Do tego dochodzi
skomplikowana w naszym systemie
prawnym procedura przetargowa –
– tłumaczy burmistrz.
– Natomiast dobrze się składa, że
doszliśmy do porozumienia z województwem w kwestii tej inwestycji,
mamy na nią pieniądze i nie chcemy
marnować czasu, zastanawiając się,
co przyniesie przyszłość. Wiele bowiem mówi się choćby o pomyśle podziału Mazowsza, a to z pewnością
poważnie odwlekłoby w czasie ten
ważny remont. Dlatego nie marnujemy czasu, tylko realizujemy kolejne
zadania. Wkrótce wspólnie z wo-

Foto Marcin Borkowski

jewództwem rozpoczniemy przebudowę ul. Księcia Janusza Starego, projektujemy razem chodnik w Bogatkach, przygotowujemy też plany
modernizacji kolejnego odcinka drogi
722, od Zalesia Dolnego do ronda
w Gołkowie – dodaje burmistrz.
Finansowanie
Koszt inwestycji to 2 mln zł – i jest
to dobra wiadomość, gdyż jest on niższy niż wcześniejsze operaty. Inwestycja będzie współﬁnansowana przez
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.Przebudowa powinna zakończyć
się do końca listopada 2020 roku.
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Rower Miejski przy osiedlu Słowicza
W Piasecznie pojawił się nowy, szósty już punkt wypożyczeń Piaseczyńskiego
Roweru Miejskiego. Stacja znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Jarząbka i Żytniej
(okolice osiedla Słowicza).

Szanowni Mieszkańcy,
na terenie naszej gminy, podobnie jak w całym kraju,
1 września ruszył Powszechny Spis Rolny 2020. Potrwa on do
30 listopada. Jest to największe i najważniejsze badanie polskiego rolnictwa, które odbywa się co dziesięć lat i jest obowiązkowe dla wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych.
Informacja, którą Państwo czytacie, skierowana jest do
mieszkańców naszej gminy, którzy prowadzą działalność
rolniczą (obejmującą m.in. produkcję roślinną i zwierzęcą,
sadownictwo i inne) i otrzymali list prezesa GUS informujący
o tegorocznym spisie rolnym.
Zachęcam do udziału w spisie, ponieważ ma to ogromne
znaczenie nie tylko dla rolnictwa, ale i dla całego społeczeństwa. Dzięki uzyskanym podczas spisu informacjom lokalne, regionalne i krajowe instytucje mogą prowadzić działania wspierające rolników, tworzyć strategie wspierające
społeczności wiejskie, podejmować skuteczne decyzje zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe, ważne dla nas
wszystkich. Dane spisowe są też kluczowe podczas ustalania
unijnych dopłat dla rolnictwa.
W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 mogą Państwo
wziąć udział na trzy sposoby.
Można spisać się samodzielnie przez Internet. Do tej metody zachęcam najbardziej, ponieważ jest ona bezpieczna
i wygodna. Można spisać się w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla osób, które nie mają komputera ani smartfona,
przygotowany jest specjalny punkt spisowy w gminie. Będzie
można się tam spisać przy wsparciu asystenta. Informację
o lokalizacji punktu znajdą Państwo na stronie internetowej
naszej gminy lub w budynku urzędu.
Jeśli z ważnych powodów ktoś nie może lub nie chce
spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię
spisową (pod numer 22 279 99 99 wew. 1) i spisać się przez
telefon. Pod tym numerem można też uzyskać niezbędne
informacje o spisie.
Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie skorzysta
z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon),
może spodziewać się telefonu z Urzędu Statystycznego lub
wizyty rachmistrza. W takim przypadku nie będzie już można
odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny
termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.
Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości, proszę zadzwonić pod wskazany nr infolinii spisowej. Więcej informacji
o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 znajduje się na stronie
internetowej spisrolny.gov.pl. Warto też na bieżąco śledzić
stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook)
naszego urzędu oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.
Serdecznie dziękuję za zrozumienie, pomoc i gotowość
do spełnienia obywatelskiego obowiązku. Liczę na Państwa
współpracę.
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Daniel Putkiewicz

Stypendyści nagrodzeni

Burmistrz przyznał dwanaściorgu wyróżniającym się uczniom
stypendium pieniężne za uzyskanie tytułu ﬁnalisty lub laureata
w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim.
Imiona i nazwiska nagrodzonych na www.piaseczno.eu.

Eksploatacja stacji Słowicza
w systemie PRM rozpoczęła się
oﬁcjalnie 1 września 2020 roku.
Teraz do dyspozycji mieszkańców jest 60 rowerów i 90 stojaków na sześciu stacjach. Pozostałe stacje to: Dworzec PKP (ul.
Dworcowa), Centrum (obok sądu
przy ul. Kościuszki), Stadion Miejski (ul. 1 Maja), Górki Szymona
(al. Brzóz) oraz Józefosław (róg
ulic Cyraneczki i Julianowskiej).
– Nowa stacja jest bardzo
ważnym uzupełnieniem rozwijającego się w Piasecznie sytemu
miejskich rowerów. Od teraz
mieszkańcy największego osiedla
w mieście będą mogli w niezobowiązujący sposób, korzystając
z jednośladu, w łatwy i szybki
sposób dotrzeć do dworca PKP,
Urzędu Miasta, na stadion miejski

czy na teren rekreacyjny Górek
Szymona – mówi burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz.
Piaseczyński Rower Miejski
jest kompatybilny z systemami
warszawskim i konstancińskim,
co oznacza, że rower wypożyczony np. w Piasecznie można odstawić przy stacji metra „Kabaty”
lub przy tężni w Konstancinie.
Rower Miejski w Piasecznie
funkcjonuje od marca 2018 roku.
W Piaseczyńskim Rowerze Miejskim zarejestrowanych jest ponad 2 000 użytkowników. W bieżącym sezonie wypożyczyli oni
rowery blisko 8 000 razy. Łącznie
od początku działania wypożyczalni użytkownicy skorzystali
z jednośladów ponad 28 000 razy.
Najpopularniejsza stacja to Józefosław, na której użytkownicy re-

Stacja Słowicza na liście punktów wypożyczeń rowerów
Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
alizują prawie 36% wynajmów
i 21% zwrotów. Z Piaseczyńskiego
Roweru Miejskiego można korzystać od marca do końca listopada.

Więcej informacji dotyczących Roweru Miejskiego znajdą
Państwo na stronie internetowej:
www.piaseczynskirower.pl.

E-stołówki – obiady na kartę
Z początkiem roku szkolnego gmina Piaseczno wprowadziła pilotażowo w trzech
placówkach oświatowych system informatyczny do zamawiania oraz rozliczania
posiłków na stołówkach.
Program wystartował w Szkole
Podstawowej nr 1 w Piasecznie,
Szkole Podstawowej w Jazgarzewie i Przedszkolu nr 3 w Piasecznie. W kolejnym etapie, prawdopodobnie jeszcze w tym roku, do
systemu dołączy reszta publicznych szkół i przedszkoli.
Indywidualne konto
dla rodziców
W ramach nowego systemu
każdy rodzic powinien założyć
indywidualne konto do zarządzania zamówieniami posiłków
dla swoich dzieci. Na tym koncie
zostaną odnotowane kwoty
wpłat oraz inne informacje niezbędne do prowadzenia rozliczeń. Aby mieć możliwość zamówienia posiłków, rodzice
najpierw dokonają wpłaty (zasilą swoje indywidualne konto),
a następnie złożą zamówienie
w ramach dostępnych środków.
Poprzez konto będzie też
można zrezygnować z już zamówionych posiłków. W takim
przypadku nastąpi automatyczny zwrot należności na

Jedzenie na kartę w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie
Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
konto, a niewykorzystane pieniądze umożliwią dokonanie
kolejnych zamówień.
Wydawanie posiłków
Weryfikacja zamówionych
posiłków będzie się odbywać
podczas ich wydawania na stołówce poprzez zbliżenie przez
każde dziecko swojej Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca do
elektronicznego czytnika przy

ladzie wydawczej. Po odczytaniu karty pracownicy stołówki
otrzymają na ekranie monitora
stosowny komunikat, na podstawie którego wydadzą odpowiedni posiłek.
Integracja z Piaseczyńską
Kartą Mieszkańca
System został przystosowany do współpracy z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca,

która jest wydawana bezpłatnie mieszkańcom naszej gminy
– o kartę można wnioskować
osobiście przy ulicy Puławskiej
5 w Piasecznie lub elektronicznie na stronie internetowej
www.karta.piaseczno.eu. Osobom nieuprawnionym do otrzymania Piaseczyńskiej Karty
Mieszkańca wydane zostaną
karty zastępcze umożliwiające
korzystanie z posiłków na szkolnych stołówkach (o taką kartę
trzeba spytać bezpośrednio
w szkole).
Nowy system zapewni rodzicom możliwość łatwego
i wygodnego zarządzania zamówieniami posiłków dla swoich dzieci. Wszystkie operacje
– takie jak zamawianie lub odmawianie posiłków, podgląd
aktualnego stanu konta i historii opłat, a także dokonywanie
wpłat na poczet zamawianych
posiłków – będzie można wykonać o każdej porze z dowolnego urządzenia z dostępem
do Internetu, np. z komputera
lub telefonu.

Sprawy urzędowe załatwiaj online
W okresie epidemii Urząd Miasta w Piasecznie działa w pełnym zakresie, ale w związku
z reżimem sanitarnym bezpośrednia obsługa klienta jest utrudniona. Jednak niemal
wszystkie sprawy można załatwić przez Internet – bez stania w kolejce.
Do załatwiania spraw urzędowych przez Internet jest nam
potrzebny proﬁl zaufany (PZ) –
środek identyﬁkacji elektronicznej. Proﬁl zaufany to zbiór danych o nas samych. W Internecie,
tak jak podczas osobistej wizyty w urzędzie, musimy udowodnić, że my to my. W sieci nie
wylegitymujemy się dowodem
osobistym, dlatego właśnie potrzebujemy profilu zaufanego.
Każdy z nas może mieć tylko jeden profil zaufany – jest on

przypisany do konkretnego, niepowtarzalnego numeru PESEL.
Jak założyć profil zaufany?
Sposoby są dwa. W obecnej sytuacji najlepiej to zrobić, korzystając
z bankowości elektronicznej. Taką
możliwość dają największe polskie banki, których listę można
znaleźć na stronie www.pz.gov.pl.
Drugi sposób na założenie proﬁlu
zaufanego to wypełnienie wniosku w Internecie, a później potwierdzenie swojego proﬁlu zaufanego w punkcie potwier-

dzającym. Takie punkty to między innymi poczty, urzędy gmin
czy starostwa.
Jeśli założyliśmy proﬁl zaufany i chcemy zacząć zała-

twiać online sprawy urzędowe,
jest tylko jeden adres, pod który
musimy się udać – na stronę internetową www.gov.pl.
*
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Zagłosuj i zmieniaj z nami Piaseczno!
Do 30 września trwa głosowanie na projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie na rok 2021.
W tym roku mieszkańcy Piaseczna bezpośrednio zdecydują o tym, na jakie pomysły przeznaczony zostanie milion złotych z gminnego budżetu.
Głosowanie na projekty potrwa
do 30 września 2020 r. Głosować
mogą mieszkańcy Piaseczna,
którzy są w stanie potwierdzić
swoje zamieszkanie w granicach administracyjnych miasta
Piaseczno (w głosowaniu nie
biorą udziału mieszkańcy pozostałych miejscowości). Na karcie
do głosowania wszystkie projekty („twarde” i „miękkie”) znajdują się na jednej liście. Każdy
głosujący ma do rozdysponowania 1 mln zł wśród wszystkich
projektów. Szansę na realizację
mają tylko te projekty, które
uzyskają największą liczbę głosów, do wyczerpania kwoty
przeznaczonej na ich realizację.
Zachęcamy do głosowania
online za pomocą internetowego systemu dostępnego na
stronie www.bo.piaseczno.eu.
Głosować można również za pomocą tradycyjnych kart papierowych, wrzucając wypełnioną
kartę do urny w jednej z poniższych lokalizacji (w godzinach
pracy placówki):
– Referat Innowacji Miejskich,
ul. Puławska 5, Piaseczno;
– Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, Piaseczno;
– Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Warszawska 1, Piaseczno;
– Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Świętojańska 5a,
Piaseczno;
– Biblioteka Publiczna w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55.
Przypominamy, że w przypadku głosującego będącego
osobą małoletnią do karty do
głosowania należy dołączyć
zgodę opiekuna prawnego. Co
ważne, głosujący może oddać
głos tylko jeden raz. W przeciw-

nym razie wszystkie oddane
przez niego głosy zostaną
uznane za nieważne.
– Już po raz czwarty mieszkańcy Piaseczna mogą zdecydować, na co przeznaczyć pulę
pieniędzy z budżetu gminy,
wybierając spośród projektów
zgłoszonych również przez
mieszkańców – mówi Daniel
Putkiewicz, Burmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno. – Ze względu
na panujące okoliczności gorąco
zachęcam do głosowania internetowego, aczkolwiek dla tych
z Państwa, którzy nie mogą
z tej formy skorzystać, przygotowaliśmy też punkty stacjonarne do głosowania – dodaje
burmistrz.
Zwycięskie projekty zostaną opublikowane do 14 października br., a realizacja wyłonionych zadań odbędzie się
w roku 2021.
Przedstawiamy listę projektów wybranych do głosowania:
1. Stojaki na hulajnogi
2. Zakup samochodu dostawczo-osobowego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Piasecznie
3. Turniej piłki nożnej ulicznej
4. Poidełko przy Street Workout Parku
5. Zamykane szafki i przebieralnia dla użytkowników Street
Workout Parku w Piasecznie
6. Poprawa infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim
w Piasecznie
7. Odtwarzanie naturalnych
zadrzewień na nieużytkach
gminnych
8. Gimnastyka na odchudzanie z animatorem w Parku
Miejskim
9. Rytmika Dla Smyka

10. Ogrody deszczowe dla Piaseczna – mała infrastruktura
retencyjna dla klimatu i bioróżnorodności
11. Zumba Fitness z animatorem dla dzieci w Parku Miejskim w Piasecznie
12. Kaczkomaty i tablice edukacyjne w Parku Miejskim i na
Górkach Szymona
13. Wakacyjny Kurs Fotograficzny dla początkujących
14. Spacery Ziołowe w Krainie
Jeziorki
15. Drzewa dla miasta Piaseczno
16. Piaseczno Skate Fest
17. Diagnostyka funkcjonalna
sportowca
18. Piaseczno Bieg Kobiet
19. Wielozmysłowe ćwiczenia
umysłu przedszkolaka
20. Zdrowy Kręgosłup + animator dla dzieci w Parku Miejskim w Piasecznie
21. Zawody Przeszkodowe dla
dzieci, młodzieży i dorosłych
22. Roztańczmy Piaseczno
23. Piaseczyński Dzień Sportów Ekstremalnych
24. Zielona strefa relaksu dla
uczniów
25. Liga Piaseczyńska 2021 –
piłka nożna
26. Ścianka treningowa do tenisa ziemnego w Piasecznie
27. Szkoła młodego sportowca
28. Kolej na cegłę – historia
piaseczyńskich cegielni
29. Piaseczno Track Cup
30. Zajęcia Pound Fitness wraz
z animatorem w Parku Miejskim
31. Zielone przystanki
32. Colorful Festival
33. Minimistrzostwa Europy
w Piłce Nożnej 2021
34. Słodkie wspomnienia
35. Szkolenia dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy medycznej

36. Budki dla jerzyków i innych
ptaków, nietoperzy i owadów
zapylających!
37. Ogrody deszczowe
38. Piaseczyńskie spotkania
z muzyką klasyczną
39. Serce nakrętka – zakręcone
nakręcone serce – zbieramy nakrętki na cele charytatywne
przed szkołami!
40. Turniej Tańca Sportowego
o Mistrzostwo Piaseczna
41. Edukacja i zabawa idą w parze!

42. Defibrylatory dla szkół podstawowych
43. Zajęcia dla seniorów z elementami pilatesu i rehabilitacji
44. Turniej o Puchar Burmistrza Piaseczna w zapasach
45. Ścieżka sensoryczna
46. Wrzutnia na książki, czyli
całodobowe urządzenie samodzielnego zwrotu książek do
biblioteki
47. Zajęcia Pilates + animator
dla dzieci w Parku Miejskim
w Piasecznie

48. Sołtysiada 2021
49. Rodzinny Piknik Ekologiczno-Naukowy
50. Żywopłot zamiast klepiska
przy ulicy Kościuszki
51. Zielone ściany
52. Zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej dla najmłodszych
53. Uczeń w spektrum autyzmu – spotkania psychoedukacyjne dla rodziców i specjalistów.
www.bo.piaseczno.eu

Krwiodawcy oddali krew w Piasecznie
Tym razem mobilny punkt krwiodastwa stanął obok Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Następna akcja odbędzie się
w październiku. Harmonogram zbiórek wkrótce dostępny będzie na stronie internetowej www.piaseczno.eu
Pierwsza grupa chętnych zebrała się przed Urzędem Miasta
w oczekiwaniu na krwiobus już
pół godziny przed rozpoczęciem
akcji. Udało się nam uzyskać zgodę
tych osób i podpytać o ich doświadczenia z krwiodawstwem.
Pan Piotr z Piaseczna oddaje
krew od dwóch lat, dziś zrobi to
po raz piąty. Prowadzi zdrowy
tryb życia, aby móc bez przeszkód brać udział w szczytnym
celu, jakim jest krwiodawstwo.
Pan Daniel dojechał na akcję 10
km i będzie to dla niego czwarte
oddanie krwi w tym roku. Jego
motywacją jest chęć pomocy
ludziom. Wcześniej oddawał też
krew w Warszawie, specjalnie
dla chorego chłopczyka. Z Konstancina przyjechał na akcję
pan Adrian, który regularnie co
dwa miesiące oddaje krew już
od czterech lat. Zarejestrowany

jest również w DKMS jako potencjalny dawca szpiku. Twierdzi, że mało ludzi oddaje krew,
więc chce dołożyć swoją cegiełkę i pomóc, skoro może. Kolejny w kolejce czekał pan Piotr
z Piaseczna. Zapytany, od ilu lat
oddaje krew, odpowiedział, że
od dwunastu. Robi to regularnie, a ponieważ ma rzadką, minusową grupę krwi, tym bardziej jest zmotywowany do
regularnego brania udziału
w akcjach krwiodawstwa. Po
raz pierwszy oddać krew przyjechał pan Rafał z Piaseczna,
którego do akcji namówił kolega
z pracy. – Oddając krew, nadajemy życiu sens – powiedział,
oczekując na swoją kolej. Pan
Maciej z Piaseczna od czterech
lat regularnie oddaje krew, co
dwa miesiące, motywowany
chęcią niesienia pomocy. Zare-

jestrowany jest też w DKMS.
W kolejce czekała też pani Klaudia z Lesznowoli, która odda
krew po raz trzeci. – To nas nic
nie kosztuje, a możemy konkretnie pomóc osobom potrzebującym – wytłumaczyła, co ją
tutaj przyciągnęło. Jako ostatni
zagadnięty został pan Jarosław
z Gołkowa, który od czternastu
lat oddaje krew. Pan Jarosław
przyznał, że dziś przekroczy 20
litrów oddanej krwi, tym samym zostanie Zasłużonym dla
Zdrowia Narodu. – Zaczęło się
od tego, że oddałem krew dla teścia, który miał mieć operację.
Spodobało mi się i tak już trwa
– przyznał pan Jarosław, któremu serdecznie gratulujemy
wytrwałości i zaangażowania.
Oddając krew, przekazuje się
450 ml cennego płynu, na regenerację otrzymuje się pakiet cze-

kolad, czasem batoniki i sok. Samo
pobranie trwa około 5-6 minut.
Wcześniej trzeba przejść lekarską
kwaliﬁkację. Oddając krew w mobilnym krwiobusie, można wskazać konkretną osobę, której
chcemy pomóc. W dniu oddania

krwi przysługuje dzień wolny od
pracy, co jest dodatkową motywacją dla chętnych krwiodawców.
– Cieszę się, że chętnych do
oddania krwi w Piasecznie nie
brakuje, a mieszkańcy czują potrzebę pomocy bliźnim – mówi

Zbiórka krwi na parkingu między urzędem a skwerem Kisiela

Hanna Kułakowska-Michalak.
– Mobilny ambulans do pobierania krwi cyklicznie będzie
przyjeżdżał do Piaseczna i parkował na parkingu przed Urzędem Miasta przy ul. Kościuszki
– dodaje wiceburmistrz.

Foto Łukasz Wyleziński/UMiG
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„Raport o stanie gminy Piaseczno 2019”
26 sierpnia 2020 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej, podczas której Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz
otrzymał głosami większości radnych wotum zaufania oraz absolutorium. Zgodnie z procedurą przed udzieleniem wotum zaufania odbyła się dyskusja nad treścią dokumentu, którą
poprzedziła prezentacja burmistrza na jego temat.
„Raport o stanie gminy Piaseczno
2019” to dokument, który przedstawia działania samorządu oraz
najważniejsze dane, statystyki
i zestawienia dotyczące naszej
gminy. Pozwala też na porównanie przedstawionych danych
z informacjami publikowanymi
w roku poprzednim. Obowiązek
publikacji przez gminy raportu
wynika z ustawy o samorządzie
gminnym, a wprowadzony został poprzez nowelizację ustawy,
która miała miejsce w 2018 r.
Wszystkie aspekty działalności gminy w jednym
dokumencie
„Raport o stanie gminy Piaseczno 2019” to 277 stron, na
które składają się wstęp, 28 rozdziałów oraz 17 załączników.
W pierwszej części raportu znaleźć można krótką charakterystykę gminy, informacje o jej
usytuowaniu i demograﬁi. Jak
pokazują statystyki, w przypadku gminy Piaseczno liczba
mieszkańców stale rośnie. Na koniec 2019 r. odnotowano 79 900
osób zameldowanych w naszej
gminie (według danych uzyskanych ze złożonych deklaracji
śmieciowych liczba ta wynosiła
ponad 88 000 mieszkańców).
Wzrost w stosunku do roku poprzedniego to ponad 1 300 osób.
W drugiej części dokument
przedstawia strukturę organizacyjną urzędu, ﬁnanse gminy oraz
realizowane programy i strategie,
a także obszary zarządzania
gminą podejmowane we współpracy z organami doradczymi
oraz przy udziale mieszkańców.
Przykładem zarządzania gminą
przy udziale mieszkańców jest
Budżet Obywatelski, w ramach
którego zgłoszono aż 69 projek-

tów do realizacji na rok 2019.
Łączna kwota wszystkich projektów z Budżetu Obywatelskiego
wybranych do realizacji wyniosła
1 391 175,00 zł.
W trzeciej, najbardziej obszernej części raportu opisano
realizację polityk i zadań w najważniejszych obszarach, jak np.
edukacja, ochrona środowiska,
realizowane inwestycje, bezpieczeństwo czy sport i kultura.
Finanse gminy
i inwestycje
Ważną część dokumentu
stanowią ﬁnanse gminy. W raporcie można przeczytać o planowanych wydatkach i dochodach gminy na 2019 rok oraz
o realizacji tych planów, a także
o zadłużeniu w roku ubiegłym.
Plan dochodów gminy na 2019
roku zakładał po korekcie 576
138 989,00 zł, plan wydatków
zakładał natomiast 641 311 897
zł. Jeśli chodzi o dochody, wykonano 101,6% planu, z dochodem równym 585 183 261,97 zł;
wydatki zrealizowane zostały
w 93,8% planu i wyniosły
601 300 186,11 zł.
– Ogólnie sytuacja ﬁnansowa gminy w roku 2019 była
dobra i stabilna, dzięki Państwa
pracy i podatkom odprowadzanym do Urzędu Skarbowego. Jak
wiadomo, część z nich traﬁa do
gminy i stanowi jej dochód –
podkreślił Burmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz podczas prezentacji.
– W roku 2019 gmina realizowała 100 zadań inwestycyjnych,
88 z nich zostało ukończonych.
Pozostałe zakończone zostaną
w latach kolejnych. Na wszystkie zadania inwestycyjne i remontowe wydano łącznie

70 390 109,21 zł – dodał burmistrz, przechodząc do omówienia gminnych inwestycji.
W raporcie można przeczytać o inwestycjach kubaturowych (wśród nich znajdują się
ważne piaseczyńskie obiekty
historyczne), licznych inwestycjach w przestrzeni publicznej,
a także inwestycjach drogowych z 2019 r. Podczas prezentacji burmistrz wymienił przykładowe inwestycje drogowe,
które zostały zrealizowane
w różnych częściach gminny,
m.in.: ul. Główna w Bobrowcu,
ulice Geodetów, Olchowa, Spacerowa, Cyraneczki, Ogrodowa
w Józefosławiu, ul. Pod Dębami
w Kamionce, ul. Żytnia w Zalesiu
Górnym, ulice Kurcewiczówny,
Spokojna, Cicha, Grabowa, Jodłowa, Jemioły w Zalesiu Dolnym, skrzyżowanie ulic Jana
Pawła II i Dworcowej, ul. Beniowskiego w Piasecznie czy drogi dojazdowe do węzła Antoninów.
Warto podkreślić, że w ubiegłym roku powstało aż sześć rond
na terenie gminy: rondo na
skrzyżowaniu ulic Geodetów
i Julianowskiej, rondo na skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Cyraneczki, rondo u zbiegu ulic Julianowskiej, Spacerowej i Kameralnej, rondo w Woli Gołkowskiej
oraz dwa ronda zrealizowane
dzięki współpracy z powiatem
piaseczyńskim – w Chylicach
i w Gołkowie.W gminie przybyło także ponad 40 kilometrów
gminnych dróg asfaltowych
i utwardzonych.
W raporcie wskazano także
wydatki gminy na organizację
transportu zbiorowego. W gminie Piaseczno samodzielnie organizowane są przewozy miejskimi liniami typu P, a wspólnie

Wzrost liczby mieszkańców zameldowanych na terenie gminy
„Raport o stanie gminy Piaseczno 2019”
z Zarządem Transportu Miejskiego m.st. Warszawy współorganizowane są przewozy liniami uzupełniającymi typu L.
W 2019 r. w gminie Piaseczno
funkcjonowało osiem linii podmiejskich (tzw. 700), osiem lokalnych L i dwie linie P oraz autobus nocny N83. Łączne koszty
poniesione przez gminę Piaseczno na utrzymanie i rozwój
elementów składowych systemu publicznego transportu
zbiorowego wyniosły 15,4 mln
złotych brutto. Dla porównania
w 2018 r. była to kwota 10,3 mln
złotych brutto. Należy też
wspomnieć, że w roku ubiegłym o kilka kilometrów zwiększyła się długość ścieżek rowerowych w gminie, a w ramach
Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego funkcjonowały cztery
stacje rowerowe.
W trosce o mieszkańców
Raport porusza szereg inicjatyw kierowanych do mieszkańców – z myślą i w trosce
o nich – takich jak programy
zdrowotne, na przykład szczepienia przeciwko grypie 65+ czy
program proﬁlaktyczny „Piękny
uśmiech” dotyczący zapobiegania próchnicy wśród dzieci szkół
podstawowych.
W ramach wsparcia dla
mieszkańców gmina zapew-

Zestawienie porównawcze stanu dróg na terenie gminy Piaseczno
„Raport o stanie gminy Piaseczno 2019”

nia opiekę żłobkową dla 210
dzieci do lat 3. Łączna kwota
dofinansowania opieki żłobkowej w prywatnych placówkach wynosi w każdym roku
1,5 mln zł.
Gmina oferuje także wsparcie dla seniorów, w 2019 r. doﬁnansowano liczne zajęcia rekreacyjno-ruchowe i szkolenia dla
tej grupy mieszkańców, a także
organizację różnych eventów,
takich jak cykl imprez tanecznych.
Wsparcie dla mieszkańców
to także szeroko rozumiana pomoc społeczna. W naszej gminie politykę społeczną realizuje
MGOPS jako samorządowa jednostka organizacyjna. Naczelnym celem działań ośrodka jest
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych
sytuacji życiowych, których
sami nie są w stanie pokonać.
W ramach ustawy o pomocy
społecznej pomocą MGOPS
w 2019 r. objętych było 1 179 rodzin liczących 1 882 osoby, co
stanowi 2,35% ogółu ludności
gminy.
Oświata i edukacja
Jednym z najistotniejszych
zadań samorządu gminnego
jest edukacja. W gminie Piaseczno, którą cechuje bardzo
młody wiek mieszkańców, bardzo dużym wyzwaniem jest zapewnienie wszystkim dzieciom
dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej na najwyższym
poziomie, z zapewnieniem bezpiecznych i komfortowych warunków do nauki.
W 2019 roku w gminie Piaseczno łącznie wychowaniem
przedszkolnym objętych było
5 206 dzieci w placówkach prowadzonych przez gminę lub dotowanych przez gminę Piaseczno. We wrześniu 2019 roku
naukę w szkołach prowadzonych przez gminę Piaseczno rozpoczęło 7 791 uczniów w szkołach podstawowych, w tym
w oddziałach integracyjnych
242. Do szkół prowadzonych
przez inny organ niż gmina
uczęszczało 1 141 uczniów. Do
końca roku szkolnego 2018/2019
do klas gimnazjalnych uczęszczało 872 uczniów.
Łączne wydatki na oświatę
w 2019 r. wyniosły 186 mln zł,
z czego na zadania zlecone gminie w formie dotacji dla placówek prowadzonych przez inny

organ niż gmina wydano 58,4
mln zł. Gmina Piaseczno w 2019
r. otrzymała subwencję oświatową z budżetu państwa w wysokości 92,5 mln zł. Jak widać,
do zadań oświatowych dokładane są rocznie ok. 93 mln zł,
czyli subwencja rządowa pokrywa tylko połowę kosztów.
W tym miejscu należy
także wspomnieć o inwestycjach oświatowych w 2019 r.,
a w szczególności o oddanym
do użytku w ubiegłym roku
Centrum Edukacyjno-Multimedialnym.
– CEM to nie tylko szkoła,
przedszkole i biblioteka, ale de
facto rewitalizacja całego kwartału miasta. Budowa tego kompleksu pociągnęła za sobą bowiem także remont targowiska,
budowę ul. Żytniej, budowę
czterech skwerów i placu zabaw
– wylicza burmistrz Daniel Putkiewicz.
Pozostałe inwestycje oświatowe to rozbudowa szkoły
w Głoskowie, rozbudowa Szkoły
Podstawowej nr 3 w Piasecznie,
modernizacja hali sportowej
w szkole przy al. Kalin i podpisanie umowy na budowę hali
sportowej w Złotokłosie.
Polityka mieszkaniowa
i komunalna
Kolejne omawiane w raporcie kwestie dotyczą polityki
mieszkaniowej i komunalnej. Zasób mieszkaniowy gminy na koniec 2019 r. obejmował 37 budynków gminnych zamieszkałych,
w których znajdowało się 580 lokali. Gmina Piaseczno w swoim
zasobie posiadała również 84 lokale użytkowe, które są przeznaczone na wynajem do prowadzenia działalności usługowej
oraz 16 lokali użyczanych dla prowadzenia świetlic sołeckich, centrum kultury i biblioteki.
„Piaseczno dla klimatu”
2019 r. to także wiele działań związanych z ochroną klimatu i środowiska. W 2019 r.
gmina skumulowała je wszystkie pod jednym szyldem – „Piaseczno dla klimatu”. Pod tym
hasłem kryje się wiele zróżnicowanych aktywności podjętych
na rzecz ochrony środowiska.
Zalicza się do nich działania na
rzecz zarządzania energią (np.
zmniejszenie zużycia energii
w obiektach gminnych), prace
nad stworzeniem kompleksu
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energetycznego (np. pozyskanie nowych źródeł ciepła), stworzenie stacji ładowania pojazdów elektrycznych, a także inne
działania, takie jak kontrole palenisk przez straż miejską, dotacje na wymianę pieca oraz do
odnawialnych źródeł energii,
a także funkcjonowanie w gminie 35 urządzeń do pomiaru zanieczyszczeń powietrza. W ramach
działań pod hasłem „Piaseczno dla
klimatu” gmina zakupiła i zainstalowała także budki lęgowe, budki
dla wiewiórek, wieże dla jerzyków
i karmniki dla ptaków. Przez cały
rok mieszkańcom służył także
punkt edukacyjno–konsultacyjny
„Piaseczno dla klimatu”.
Gospodarka odpadami
Rok 2019 okazał się ciężki,
jeśli chodzi o tematykę gospodarki odpadami. Między innymi
wzrost cen na instalacjach, problemy z przyjmowaniem odpadów, coraz wyższe opłaty środowiskowe, wzrost tonażu produkowanych śmieci oraz ich
niewystarczająca segregacja –
doprowadziły do drastycznych
zmian cen na rynku za odbiór
odpadów. W konsekwencji
stawka za odbiór śmieci segregowanych w 2019 r. podwyższona została do kwoty 27 zł od
osoby. W roku ubiegłym odnotowano wzrost ilości odpadów
w stosunku do roku poprzedniego o 12 500 ton. Od października 2019 r. usługi we wszystkich trzech sektorach świadczyła spółka komunalna PUK
Piaseczno Sp. z o.o.
Bezpieczeństwo
Działania gminy na rzecz
bezpieczeństwa to między innymi zakup kolejnych 31 kamer

na potrzeby monitoringu miejskiego. W 2019 r. monitoring liczył
łącznie 130 kamer. Na potrzeby
straży miejskiej zakupiono także
drona do analizy spalin z kominów gospodarstw domowych
i ręczne laboratorium do analizy.
Straż miejska kontynuowała
współpracę ze schroniskiem „Na
Paluchu”, do którego traﬁają bezdomne zwierzęta wyłowione
z terenu naszej gminy.
Bezpieczeństwo to także inwestycje w gminne jednostki
OSP. W naszej gminie mieliśmy
w roku ubiegłym siedem takich
jednostek, a łączna kwota wydatków na działalność OSP wyniosła 3 022 937,00 zł. Zakupiono
samochód ratowniczo-gaśniczy
dla OSP Jazgarzew i samochód
specjalny z drabiną mechaniczną dla OSP Złotokłos, doﬁnansowano zakup samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP
Piaseczno. Zakupiono 51 kompletów nowoczesnych bojowych ubrań specjalnych.
System identyﬁkacji
wizualnej
Piaseczno, wzorem większych miast, opracowało w 2019
roku spójny system identyﬁkacji wizualnej, którego głównym punktem odniesienia stało
się nowe logo. Przy jego opracowaniu za punkt wyjścia obrano
herb gminy Piaseczno. Pojawienie się logo wiązało się z koniecznością podjęcia wielu działań służących wdrożeniu znaku.
Pracownicy urzędu wprowadzili do użytku nowy papier ﬁrmowy. Logo zaczęło pojawiać
się na wszystkich gminnych
ulotkach, plakatach, stronach
internetowych i nośnikach reklamowych, a także materia-
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CEM to największa inwestycja kubaturowa w historii gminy, oddana do użytku w 2019 roku
łach informacyjnych. Zmieniono też obowiązujące wcześniej wzory wniosków składanych do urzędu, a widniejący na
nich herb zamieniony został na
logo. Biuro Promocji i Kultury
wprowadziło natomiast gadżety obrandowane nowym logotypem. W 2019 r. rozpoczął się
również proces ujednolicania
identyﬁkacji wizualnej gminnych jednostek i spółek.
Live chaty z burmistrzami
jako nowa forma komunikacji
Od 2019 r. Biuro Promocji
i Kultury realizuje live chaty
z burmistrzami za pośrednictwem serwisu internetowego
Facebook. W 2019 r. odbyło się
pięć spotkań z burmistrzem
za pośrednictwem Internetu.
Podczas transmitowanych na
żywo chatów mieszkańcy mo-

gli zadawać pytania w komentarzach, a burmistrz i jego zastępcy udzielali pytającym odpowiedzi.
Sport i kultura
Zadania z zakresu sportu
i rekreacji realizowane są w naszej gminie przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz przez
kluby sportowe, które realizują
zadania publiczne w ramach
otwartych konkursów ofert
skierowanych do organizacji pozarządowych oraz tzw. małych
grantów. W 2019 r. GOSiR poniósł wydatki w wysokości
9,8 mln zł.
Zadania kulturowe realizuje w Piasecznie Centrum
Kultury, które w 2019 r. łącznie zorganizowało 635 wydarzeń kulturalnych, w których
wzięło udział 54 830 uczestników.

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

W październiku 2019 roku
otwarta została biblioteka
w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym, która stała się siedzibą główną Biblioteki Publicznej. Na parterze znalazła się sala
widowiskowa mieszcząca 150
osób, wyposażona w oświetlenie i nagłośnienie umożliwiające organizację koncertów,
oraz sala wystawowa wyposażona w system wystawienniczy. Biblioteka w Piasecznie była
w 2019 r. instytucją, która zapewniała mieszkańcom m.in.
spotkania autorskie, warsztaty,
wystawy, spotkania kół zainteresowań.
Burmistrz zachęca do zapoznania się z dokumentem
– Dziękuję Radzie Miejskiej za udzielenie mi wotum
zaufania oraz absolutorium.

Mam nadzieję, że mimo trudnych warunków związanych
z czasem epidemii rok 2020
również będzie należał do
udanych. To, w jaki sposób
pandemia wpłynęła na ﬁnanse
gminy oraz realizację inwestycji, pokaże przyszłoroczny
raport, który będzie można
porównać z raportem za rok
2019 – powiedział Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz, zachęcając
do śledzenia treści raportów.
Powyższy artykuł dotyczy
jedynie części zagadnień zawartych w raporcie. Zapraszamy do lektury całego dokumentu, który został opublikowany w maju 2020 roku na
stronie internetowej bip.piaseczno.eu i porusza wszystkie
aspekty działalności gminy
Piaseczno w roku ubiegłym.
*

lowość i wystąpić o zwrot nieprawidłowo wydatkowanej dotacji do budżetu gminy. Urząd jest
też zobowiązany do zakwestionowania wydatków wg okazywanych faktur w przypadkach,
gdy zakupionych rzeczy nie ma
w przedszkolu bądź okazywane
faktury nie dotyczą przedszkola
(są wystawione na inny podmiot). Jeśli organ prowadzący
przedszkole zgadza się z wynikami kontroli, zwraca środki. Natomiast w przypadku rozbieżnych stanowisk co do wyniku
kontroli wszczynane jest przez
burmistrza postępowanie administracyjne, zakończone decyzją
administracyjną. Jeśli przedszkole nie zgadza się z treścią decyzji, uprawnione jest do złożenia
odwołania. Mówiąc wprost – pojawia się wówczas spór, który jest

rozstrzygany przez uprawnione
do tego organy.
Od 2018 roku skontrolowano piętnaście dotowanych
przedszkoli. Nieprawidłowości
wykazano w sześciu placówkach, spośród których trzy
przedszkola zgodziły się co do
błędnego pobrania lub wykorzystania dotacji i zwróciły odpowiednie środki.
– Chciałabym zaznaczyć, że
w gminie Piaseczno mamy ponad
czterdzieści przedszkoli prywatnych i ze znakomitą większością
współpraca układa się bardzo dobrze, za co dziękujemy. Spór, jaki się
toczy, między innymi w przestrzeni publicznej, dotyczy kilku
podmiotów oraz okresu sprzed 2017
roku, co ma związek z obowiązującymi wówczas przepisami – mówi
Hanna Kułakowska-Michalak.

Dotacje dla przedszkoli
Gmina Piaseczno przekazuje dotacje na działalność przedszkolom publicznym i niepublicznym prowadzonym przez
osoby prywatne. Łączna kwota na ten cel w 2019 roku wyniosła ponad 47 mln zł.
Współpraca z prywatnymi właścicielami przedszkoli jest dla
gminy niezmiernie istotna, gdyż
w ten sposób gmina może zapewnić wszystkim najmłodszym
piaseczyńskim obywatelom miejsca w przedszkolach.
Struktura przedszkoli na terenie gminy Piaseczno:
– 11 przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę;
– 16 przedszkoli publicznych
prowadzonych przez osoby prywatne (tzw. upublicznione);
– 31 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prywatne.
Zgodnie z przepisami przekazujemy miesięcznie (średnio) na
jedno dziecko 1 149,81 zł w przedszkolu publicznym (upublicznionym) oraz 862,36 zł w przedszkolu niepublicznym.
Skąd wynika różnica
w opłatach ponoszonych
przez rodziców za
przedszkole?
Opłata za pobyt dziecka
w przedszkolu gminnym jest ponoszona w wysokości 1 zł za
każdą godzinę ponad podstawę
programową, czyli powyżej pią-

tej godziny przebywania dziecka
w przedszkolu, a także za posiłki.
W tożsamy sposób powinna
być ponoszona opłata za pobyt
dziecka w przedszkolu upublicznionym prowadzonym przez organ inny niż gmina. To właśnie dotacja umożliwia zrównanie opłat
z tymi ponoszonymi w przedszkolu prowadzonym przez gminę.
W przedszkolach niepublicznych rodzice ponoszą opłaty
zgodnie z zawartą umową cywilnoprawną, a dotacja przekazywana z budżetu gminy wynosi
75% kosztów utrzymania przedszkolaka w przedszkolu gminnym, czyli obecnie około 860 zł
miesięcznie za przedszkolaka.
Zakres działania gminy
Gmina Piaseczno jest odpowiedzialna za:
– obliczanie i wypłacanie kwoty
dotacji;
– kontrolę prawidłowości wysokości dotacji i należności jej pobrania oraz wykorzystania.
– Spodziewam się, że oczywistym dla każdego mieszkańca jest, że środki publiczne,
jako pieniądze nas wszystkich,

podlegają kontroli co do prawidłowości ich wydatkowania –
mówi Hanna Kułakowska-Michalak, I zastępca burmistrza.
– Kontrolę wydatkowania przez
przedszkola dotacji przeprowadza dedykowany temu zadaniu
referat – dodaje wiceburmistrz.
Kwota zarezerwowana w budżecie na dotacje wypłacane
przedszkolom i szkołom prywatnym stanowi drugi pod względem
nakładów na oświatę wydatek. Są
to ogromne pieniądze, przekazywane podmiotom prywatnym,
stąd oczywistym jest, że gmina
ma obowiązek kontrolować, czy są
one wydatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. A przepisy w tym zakresie stanowią, że
środki te są przekazywane na konkretne cele związane z procesem
edukacji dzieci oraz na ich potrzeby w ramach uczęszczania do
placówki oświatowej.
Podczas kontroli, przeprowadzonych do chwili obecnej, zostały stwierdzone nieprawidłowości polegające na niewłaściwie
wydatkowanej dotacji, np.
• stwierdzono w jednym z kontrolowanych przedszkoli wyso-

kość pensji dyrektora – około
20–25 tys. zł miesięcznie;
• ujawniono opłaty za zobowiązania wynikające z leasingu samochodu lub pożyczek zaciągniętych przez organ prowadzący
przedszkole;
• stwierdzono brak zakupionych
w placówce sprzętów (np. telewizora, urządzeń kuchennych)
mimo przedstawienia w trakcie
kontroli faktur na ich zakup;
• stwierdzono wydatki udokumentowane fakturą lub rachunkiem, które zostały wystawione
na podmiot inny niż przedszkole;
• ujawniono opłaty za szkolenia
osób, które nie były zatrudnione
w przedszkolu.
Jeśli w wyniku kontroli urząd
stwierdza niezgodne z przepisami prawa wydatki, jest zobowiązany zakwestionować ich ce-
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Warsztaty Terapii Zajęciowej
– nowa lokalizacja, nowe możliwości
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasecznie, prowadzone
przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, to jedyny na naszym terenie ośrodek
wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, który
działa od blisko ćwierć wieku.
WTZ oferują dzienny pobyt osobom dorosłym z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną
w stopniu lekkim, podczas którego
prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa. – To niezwykle
ważne, aby te osoby, których w naszej gminie jest całkiem sporo,
miały stworzoną możliwość rozwoju i integracji ze społeczeństwem – mówi burmistrz Daniel
Putkiewicz. – Jednocześnie udział
podopiecznych w zajęciach daje ich
rodzicom i opiekunom możliwość
w miarę normalnego funkcjonowania zawodowego czy choćby
chwilę odpoczynku. Jako samorząd czujemy się zobowiązani zapewnić dogodne miejsce do takiej
działalności – dodaje burmistrz.
Obecnie w zajęciach bierze
udział 27 pełnoletnich mieszkańców Piaseczna. Są to osoby m.in.
z upośledzeniem umysłowym,
niewidome, niedosłyszące, z zespołem Downa, reumatoidalnym
zapaleniem stawów, autyzmem.

Niestety, zapotrzebowanie na tego
typu usługi jest znacznie większe
– jednak ze względu na ograniczenia lokalowe nie może być zaspokojone, mimo że na liście oczekujących są kolejne osoby. Należy
zwrócić uwagę, że co roku szkoły
specjalne w Łbiskach-Pęcherach
i przy ul. Szpitalnej w Piasecznie
kończą kolejne grupy absolwentów z niepełnosprawnością, które
nadal będą potrzebować wsparcia.
Zarówno kierownik warsztatów Łukasz Owczarek, jak i rodzice
oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych zwracali się do gminy
o pomoc w pozyskaniu lokalu na
dalszą działalność WTZ. Niestety
Stowarzyszenie nie może dłużej
korzystać z budynku przy ul. Modrzewiowej 2 w Piasecznie, który
należy do paraﬁi w Zalesiu Dolnym. Stąd pomysł i próba współpracy z gminą w tym zakresie.
Dotychczas użytkowany
budynek wymaga kosztownego

remontu, który ze względów
formalnych, nawet przy ewentualnym zaangażowaniu władz
samorządowych, nie jest możliwy. Po wielu analizach gminnego zasobu lokali oraz prognoz
demograﬁcznych stwierdzono,
że jedynym możliwym rozwiązaniem przy udziale gminy jest
przekazanie Stowarzyszeniu
w użytkowanie części budynku
należącego do Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie przy ul. Sikorskiego. Będzie to możliwe od
przyszłego roku szkolnego, kiedy
zgodnie z prognozami demograficznymi zmniejszy się nabór
uczniów w najmłodszych rocznikach i wszystkie dzieci z najmłodszych klas przeniesione zostaną do budynku przy ul.
Szkolnej. Przy okazji tej roszady
gmina planuje remont budynku
przy ul. Sikorskiego. Jeśli chodzi
o skrzydło, które będzie użyczone WTZ, Stowarzyszenie ma
możliwość pozyskania środków

Planowana jest przeprowadzka WTZ do obiektu szkoły przy ul. Sikorskiego
zewnętrznych, więc samodzielnie dokona adaptacji pozyskanej
powierzchni do swoich potrzeb.
Zmiana siedziby ośrodka
WTZ jest ważna nie tylko ze
względu na stan obecnej siedziby,
ale również z uwagi na to, aby
osoby zagrożone wykluczeniem
przebywały bliżej społeczeństwa,
w centrum Piaseczna, i aby mogły
pracować na rzecz innych grup
społecznych, np. seniorów. Nowe
miejsce to szansa na godne warunki do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie i integracji. – To także szansa i możliwość

Foto Łukasz Wyleziński

dla osób pełnosprawnych, w tym
młodzieży, na zwrócenie uwagi na
problem niepełnosprawności,
oswajanie się z nią poprzez kontakt z drugim człowiekiem i wyzbywanie się egoistycznych postaw. Trzeba mieć świadomość, że
życie rysuje różne scenariusze
i każdy może stanąć wobec faktu,
że niepełnosprawność stanie się
jego osobistym tematem – uczula
Hanna Kułakowska-Michalak, I zastępca burmistrza.
WTZ oferują codzienne
wsparcie, rehabilitację społeczną
i zawodową, prowadzą zajęcia

i umożliwiają osobom niepełnosprawnym udział w życiu społecznym i kulturalnym, organizują
również praktyki i staże zawodowe dla uczestników, a także poszukują potencjalnych pracodawców otwartych na ich zatrudnienie. WTZ prowadzą również
projekty integracyjne w środowisku lokalnym, np. uczą dzieci
i młodzież zachowania w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi
w szkołach z terenu gminy Piaseczno. Nowa lokalizacja pozwoli
WTZ rozszerzyć swoją działalność
i zwiększyć dostępność zajęć.

Zakres prac, które zakończyły się w kwietniu, obejmował wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Głównej
do mostku na rzece Zielonej.
Pierwszą część prac prowadziła firma Mabau. Niestety ze
względu na konieczność wykonywania dokumentacji zamiennej prace zostały zrealizowane tylko od mostku do
ul. Instytutowej. Wykonano
ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej i szerokości 3 m. Koszt tej części
inwestycji to około 253 tys. zł.
Obecnie realizowany odcinek będzie ciągiem pieszo-rowerowym o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2,5 m.
Wykonuje go ﬁrma Budownictwo Drogowe Jarpol S.A. Prace
powinny zakończyć się w połowie października, a ich koszt to
blisko 112 tys. zł.
Aby zrealizować tę część
prac, konieczna będzie przebudowa fragmentu ul. Głównej (drogi powiatowej 2823W).
Koszt przebudowy drogi na
fragmencie od ulicy Głównej
do ulicy Instytutowej to około
276 tys. zł.

na wykonaniu ścieżki rowerowej oraz chodników na odcinku
od ronda w rejonie CH Decathlon do ronda w rejonie Outlet
Piaseczno. Na odcinku pomiędzy rondem w rejonie CH Decathlon a skrzyżowaniem ul.
Energetycznej z ul. Puławską
przewidziano poprowadzenie
ścieżki rowerowej po południowej stronie, na styku z istniejącym chodnikiem. Z uwagi na
ograniczenia terenowe i istniejące zadrzewienie fragment istniejącego chodnika na styku
z projektowaną ścieżką rowerową zostanie rozebrany, przy
zachowaniu minimalnej szerokości chodnika 2 m.
Przejście ścieżki rowerowej
na drugą stronę ulicy Puławskiej
będzie odbywało się tak jak
obecnie. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Puławską do
końca opracowania ścieżka rowerowa została poprowadzona
po północnej stronie ulicy Energetycznej.
Ścieżka rowerowa będzie
przebiegać w niewielkim oddaleniu od ulicy Energetycznej. Na styku ścieżki rowerowej i chodnika przewidziano
wykonanie separatora z kostki
kamiennej. Prace powinny zakończyć się do końca miesiąca,
a wartość robót to 258 tys. zł.
Zachęcamy do korzystania
ze ścieżek rowerowych.

Nowe ścieżki rowerowe
W naszej gminie przybywa nowych ścieżek rowerowych, co z pewnością ucieszy miłośników dwóch kółek i ułatwi codzienne przemieszczanie się po mieście.

Świeżo oddana do użytku ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Powstańców Warszawy
Ścieżka wzdłuż ul. Powstańców Warszawy
Wraz z wakacjami zakończyły się prace związane z budową ścieżki rowerowej przy
ulicy Powstańców Warszawy.
700-metrowa ścieżka po wschodniej stronie istniejącej jezdni zlo-

kalizowana jest na odcinku od
ulicy Jana Pawła II do ulicy Tukanów.
Prace, które trwały przez
całe wakacje, obejmowały między innymi budowę ciągu pieszo-rowerowego, ścieżki rowerowej i zjazdów. Dodatkowo

wykonane zostało miejsce ze
stojakami dla rowerów na wysokości ulicy Tukanów. Ścieżka
o szerokości 2 m oddzielona jest
od ciągu pieszego pasem zieleni
o szerokości 1 m lub opaską kamienną. Wartość robót wyniosła 466 tys. zł.
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Prace przy ul. Głównej
w Żabieńcu
Trwają obecnie prace związane z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Instytutowa – ul. Główna w Żabieńcu. Jest to dokończenie zadania z początku bieżącego roku.
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Ścieżka rowerowa przy
ul. Energetycznej
Właśnie ruszają prace w ramach zadania przebudowy
ulicy Energetycznej, polegające
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gospodarka odpadami

Zmiana wysokości stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 października
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zawiadamia, że w dniu 15 lipca 2020 r. Rada Miejska w Piasecznie
podjęła uchwałę nr 579/XX/VII/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny
wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady
(ww. uchwała została zmieniona w dniu 26.08.2020 uchwałą nr 607/XXVIII/2020).

36,38 zł
tyle wynosi
nowa stawka
podstawowa
opłaty
miesięcznej
od osoby
Zgodnie z wyżej przywołanymi
uchwałami od 1 października
2020 r. miesięczne stawki opłat
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wyniosą:
• dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) 36,38 zł od jednego mieszkańca
zamieszkującego daną nieruchomość – stawka podstawowa;
2) 72,76 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną
nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów;
3) zwalnia się w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi,
którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym; zwolnienie wynosi 2,90 zł
miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość; w przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych)
właściciel nieruchomości nie
otrzyma worków na bioodpady
i nie będzie mógł ich wywozić do
PSZOK-u;
4) zwalnia się w części z opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny (tj. DzU z 2019 r., poz.
1390 ze zm.); zwolnienie wynosi
30% opłaty należnej od rodziny
wielodzietnej zamieszkującej na
danej nieruchomości, wyliczonej

według stawki opłaty podstawowej (30% x 36,38 zł = 10,91 zł);
• dla nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne,
stawka opłaty wyniesie:
1) za pojemnik o pojemności:
a) 120 litrów – 6,34 zł,
b) 240 litrów – 12,69 zł,
c) 1100 litrów – 58,20 zł,
d) 2,5 m3 – 132,27 zł,
e) 5 m3 – 264,54 zł,
f) 7 m3 – 370,36 zł,
g) 10 m3 – 529,09 zł,
h) 20 m3 – 1058,18 zł;
2) za worek o pojemności 120 litrów – 18,19 zł.
W przypadku braku segregacji
opłata za pojemnik wzrośnie
dwukrotnie.
Ważne
Zgodnie z treścią ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (DzU z 2020 r., poz.
1439) oraz aktami prawa miejscowego od dnia 1 października 2020
r. każdy mieszkaniec będzie zobowiązany do selektywnego
gromadzenia odpadów komunalnych. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji
odpadów burmistrz z urzędu
wyda decyzję, w której określi
wysokość opłaty podwyższonej
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono
obowiązku segregacji, stosując
stawkę opłaty podwyższonej.
Zmienione stawki opłaty nie
wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują
do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wyso-

kość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana
liczby osób zamieszkujących
daną nieruchomość związaną
z narodzinami, zgonem, zmianą
miejsca zamieszkania).
Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady
zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy
chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania
kompostownika. Druki deklaracji uwzględniającej zniżkę
będą dostępne od 1 października 2020 r.
Wszelkie zmiany danych
należy zgłaszać w terminie do
10. dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w Urzędzie Miasta

i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub ul. Świętojańskiej
5a (siedziba Wydziału Gospodarki Odpadami).
Mając na uwadze zasady
współżycia społecznego, prosimy
mieszkańców o zgłaszanie się do
tutejszego urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami. Deklarację można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy
Piaseczno, ul. Kościuszki 5 lub ul.
Świętojańska 5a (siedziba Wydziału Gospodarki Odpadami),
wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy
ePUAP.
Jednocześnie informujemy,
że w przypadku uzasadnionych
wątpliwości co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji urząd wezwie do udziele-

nia wyjaśnień w powyższym
zakresie oraz do złożenia nowej
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan
faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego
obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej
określającej wysokość zaległości
i odsetek.
Do właścicieli nieruchomości
zostaną wysłane zawiadomienia
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczone na podstawie
danych wskazanych w dotychczas złożonych deklaracjach oraz
nowej stawce opłaty. Właściciele
nieruchomości uiszczają opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi należy
uiszczać bez wezwania na indywidualny numer rachunku
bankowego lub w kasie urzędu
przy ul. Kościuszki 5.
Od dnia 1 września 2020
roku zmianie ulega termin
wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłatę należy uiszczać z góry do 25. dnia
każdego miesiąca (czyli za miesiąc wrzesień opłatę wnosimy
do 25 września).
Zwracamy uwagę, że właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu
o wcześniej obowiązującą stawkę
opłaty, zobowiązani są dokonać
dopłaty różnicy wynikającej
z nowej stawki opłaty.

Piaseczyńska

KULTURA

Festiwal Pięknej Książki „Piaseczno, Ludzie, Książki” online

Fotokonkurs rozstrzygnięty!

Zapraszamy na trwającą już jubileuszową, piątą edycję festiwalu, tym razem w całości online. Do 4 października czekają na Państwa festiwalowe atrakcje, spotkania,
prezentacje, warsztaty i koncerty.

Do udziału w festiwalu zostali zaproszeni wyjątkowi wydawcy, autorzy, ilustratorzy i ludzie związani
z książką, a także artyści powiązani
ze sceną – aktorzy, wokaliści, kompozytorzy. Festiwal składa się
z kilku bloków tematycznych.
Oprócz prezentacji wydawnictw
i ich oferty, można zapoznać się
z twórczością autorów, a także
warsztatami twórców książek
i osób związanych z książką:
• warsztatem tworzenia papieru
Ewy Latkowskiej-Żychskiej,
• warsztatem tworzenia opowieści Michała Malinowskiego,
• warsztatem ilustratorskim Józefa Wilkonia,
• warsztatem graﬁcznym Grażki
Lange,

• warsztatem wydawcy Marty
Lipczyńskiej-Gil.
Festiwal Pięknej Książki to
doskonałe miejsce do zaprezentowania swojej twórczości przez
lokalnych pisarzy, poetów, ilustratorów. Autorzy opowiadają
o swoich książkach, wracają
wspomnieniami do debiutów literackich. Zdradzają też, co ich
inspiruje i skąd czerpią pomysły
na nowe książki. Z ﬁlmów dowiadujemy się, nad czym obecnie
pracują lokalni twórcy i które
z napisanych przez siebie książek
były dla nich najtrudniejsze, najbardziej emocjonalne. Możemy
też usłyszeć fragmenty książek
przeczytane przez samych pisarzy – tego nie można przegapić!

Podczas festiwalu mamy
okazję poznać następujących autorów: Marcina Ciszewskiego,
Agnieszkę Cubałę, Annę Jagodzińską, Joannę Jakubik, Nikę Jaworowską-Duchlińską, Manulę
Kalicką, Barbarę Kamińską, Magdalenę Knitter, Tadeusza Krzysztofa Knyziaka, Marcina Kozła, Zbigniewa Kurzyńskiego, Wojciecha
Letkiego, Agnieszkę Lis, Dorotę
Łeweć, Elżbietę Olszewską-Schilling, Zbigniewa Rułkowskiego, Sebastiana Sęka, Jacka Suchowicza,
Jacka Suta, Wojciecha Wajdę oraz
Agnieszkę Walczak-Chojecką.
Festiwal to także uczta muzyczna. Odbędą się wyjątkowe
koncerty „Muzyczne Niedziele
z Gwiazdami”. Wystąpią dla nas:
Olga Bończyk – aktorka teatralna
i ﬁlmowa oraz wokalistka; Dariusz Kordek – aktor, piosenkarz
i prezenter telewizyjny; Antonina Krzysztoń – pieśniarka,
kompozytorka, gitarzystka i autorka tekstów.
– Chcemy promować piękną
książkę, rozbudzać potrzeby czytelnicze, upowszechniać czytel-

nictwo i kulturę. Stawiamy sobie
za cel wzmacnianie świadomości
kulturalnej, ułatwianie dostępu
do pięknej książki, edukowanie
w zakresie procesu jej powstawania. Pragniemy pokazać wartość
książki w dobie elektroniki i nowych technologii – podkreślają
organizatorzy festiwalu.
Wydarzenie organizowane
jest w ramach projektu Festiwal
Pięknej Książki „Piaseczno, Ludzie, Książki” realizowanego
przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie oraz Fundację „Arka” im.
Józefa Wilkonia, we współpracy
z Centrum Kultury w Piasecznie, oraz doﬁnansowanego ze
środków Narodowego Centrum
Kultury w ramach programu
Kultura – Interwencje 2020.
Bądźcie z nami! Wszystkie
wydarzenia są zamieszczane na
kilku kanałach:
– na stronie Biblioteki Publicznej:
www.biblioteka-piaseczno.pl,
– na Facebooku: www.fb.com/biblioteka.piaseczno,
– na kanale Biblioteki na YouTubie.

Festiwal im. Witolda Maliszewskiego
Centrum Kultury w Piasecznie i Fundacja Sztuka i Pasja zapraszają na drugą
edycję Festiwalu im. Witolda Maliszewskiego. W tym roku festiwal rozszerzamy
na teren powiatu piaseczyńskiego.
Cykl czterech znakomitych
koncertów w niedzielne wieczory będzie ucztą dla ducha,
upamiętniającą postać Witolda
Maliszewskiego, wielkiego kompozytora związanego z ziemią
piaseczyńską.
4 października, godz. 19.00
Kwartet Meccore
Witold Maliszewski – Kwartet
smyczkowy nr 1 F-dur op. 2
Piotr Czajkowski – Kwartet smyczkowy nr 1 D-dur op. 11
GOK Tarczyn, ul. Juliana Stępkowskiego 17
18 października, godz. 19.30
Konstanty Andrzej Kulka,
AnnaWróbel, CamerataVistula
Ignacy Feliks Dobrzyński – Sekstet Es-dur op. 39

Foto Sylwia Biernacka „Lektura na wakacje”
Do udziału w Powiatowym Konkursie Fotograﬁcznym
„Wakacje z książką”, który organizowała Biblioteka Publiczna w Piasecznie, zgłosiło się aż 61 uczestników.
Zdjęcia zakwaliﬁkowane do konkursu były różnorodne,
zarówno pod względem ujęcia tematu, stylu, jak i jakości
wykonania. Czytelnicy zaskoczyli organizatorów pomysłowością, a czasem też poczuciem humoru. W kadrze
znalazły się oczywiście książki, ale w ciekawych kontekstach. Wiele ujęć zawierało wakacyjne pejzaże, jednak nie
zabrakło również portretów oraz zdjęć pupili. Wybór nie
był łatwy. Komisja konkursowa przyznała pierwsze miejsce
Sylwii Biernackiej, mieszkance gminy Piaseczno, za pracę
pt. „Lektura na wakacje”.
Jury wytypowało także zwycięzców z sześciu gmin powiatu piaseczyńskiego: z gminy Piaseczno Dominika Wesołowska, z gminy Lesznowola Izabela Szymczak, z gminy
Tarczyn Marta Florczyk, z gminy Prażmów Ewelina Zdanowska, z gminy Konstancin-Jeziorna Julia Glazer, z gminy
Góra Kalwaria Kalina Kosińska.
Komisja przyznała również kilka wyróżnień – za najlepsze zdjęcie osoby niepełnoletniej dla Aleksandry Piwowarskiej, za najlepsze zdjęcie osoby 60+ dla Ewy Letki, za
najlepszy cykl zdjęć dla Moniki Nowak, za promowanie nowoczesnych form czytelnictwa dla Magdaleny Kamińskiej,
za różnorodność pomysłów dla Sebastiana Lecha. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie Łukasz Krzysztof Załęski przyznał również swoje wyróżnienie Annie Korczak-Zarazik za zdjęcie pt. „Wrzask”.
Rozdanie nagród odbyło się 17 września podczas inauguracji wystawy pokonkursowej na sali wystawowej w Bibliotece Głównej (ul. Jana Pawła II 55). Wystawę będzie
można oglądać do 12 października 2020 roku.

Świeczowisko

Witold Maliszewski – Suita na
wiolonczelę i zespół smyczkowy
Zalesie Dolne, kościół pw. NMP
Wspomożenia Wiernych przy
ul. Modrzewiowej 2
8 listopada, godz. 19.00
Chór Akademicki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
Witold Maliszewski, Feliks Nowowiejski, Mikołaj Zieleński,
Grzegorz Gerwazy Gorczycki
Piaseczno, kościół pw. Matki Bożej Różańcowej, ul. Słowicza 1
22 listopada, godz. 19.00
Karol Radziwonowicz oraz
Warsaw String Ensemble
Fryderyk Chopin – Koncert f-moll
op. 21, Andante spianato i Wielki
Polonez Es-dur op. 22

Zespół Camerata Vistula, który wystąpi 18 października
Foto Sławek Przerwa/NFM
Głosków, kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, ul.
Millenium 13
ZAPRASZAMY!
Witold Maliszewski – polski
kompozytor, dyrygent i pedagog mieszkający przed wojną
w Zalesiu Dolnym. Był założycielem i dyrektorem Konserwatorium w Odessie (1913–1921),
dyrektorem Państwowego Konserwatorium Muzycznego, prze-

mianowanego na Wyższą Szkołę
Muzyczną im. Fryderyka Chopina (1922–1927) oraz prezesem
Warszawskiego Towarzystwa
Muzycznego (1925–1928). Pełnił
funkcję przewodniczącego jury
I Konkursu Chopinowskiego
w roku 1927. Najsłynniejszym
uczniem Maliszewskiego był
Witold Lutosławski. Kompozytor spoczywa na piaseczyńskim
Cmentarzu Paraﬁalnym przy
ul. Kościuszki.

Cykl Bajkowe Niedziele skierowany jest do naszych najmłodszych kulturalnych
odbiorców. W niedzielne popołudnia w Domu Kultury w Piasecznie teatry z całego
kraju będą prezentować bajki dla dzieci. 4 i 18 października, jak zawsze o godzinie
14.00 oraz 16.00, zapraszamy na dwa przedstawienia.

Foto Beata Bieńkowska
2 października zapraszamy na pierwsze po dłuższym
czasie spotkanie przy świecach i lubianej powszechnie muzyce.
„Jesienne snuje” i „Idzie jesień, nie ma rady na to”,
czyli to, co najsmaczniejsze w poezji śpiewanej. Świeczowisko istnieje w piaseczyńskim Centrum Kultury od 1994
roku. Są to cykliczne spotkania, podczas których przy
świecach słucha się piosenki literackiej w wykonaniu siedmioosobowego zespołu. Impreza skierowana jest do tych,
którzy „przez niebieskie okulary szukają nieba do wynajęcia”. Pomysł na organizację tego typu spotkań narodził
się z fascynacji poezją śpiewaną oraz z chęci nawiązania
do klimatu ogniska, przesyconego magią ognia, wzniosłą
atmosferą i poczuciem wspólnoty.

4 października zobaczymy opowieść Teatru Barnaby „O Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce”,
czyli zabawną, ale również bardzo pouczającą historię o pięknie

Termin: 2 października 2020 roku o godz. 19.30. Miejsce: Centrum Edukacyjno-Multimedialne w Piasecznie, ul Jana Pawła
II 55. Wejściówki dostępne od 18 września, tylko w przedsprzedaży na stronie internetowej www.kulturalni.pl.

Bajkowe Niedziele

wewnętrznym i dobrym sercu.
18 października obejrzymy zaś
spektakl „O smoku i Królu leniuchu” Teatru Bajlandia, czyli
barwną, interaktywną opowieść

muzyczną, będącą jednocześnie
nauką szlachetnych zasad. Oba
wydarzenia odbywają się w reżimie sanitarnym, a bilety na
spektakle będą dostępne jedynie

w przedsprzedaży w kasie Przystanku Kultura w budynku przy
placu Piłsudskiego 9 w Piasecznie oraz na stronie internetowej
www.kulturalni.pl.

