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Sesja Rady Miejskiej
(budżetowa)
odbędzie się 18 grudnia
2020 r. o godzinie 9.30.
Sesja dostępna online, 
porządek obrad na stronie
www.piaseczno.eu.
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Urząd nieczynny (24.12.)

Informacja 
urzędowa:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej                          str. 2

Inwestycje drogowe

Gmina Piaseczno realizuje remonty, bu-

dowy dróg gminnych oraz wspiera finan-

sowo inwestycje powiatu.            str. 5-7

Zachęcamy do korzystania z interneto-

wego systemu rezerwacji, który dotyczy

dowodów osobistych, meldunków, za-

świadczeń o zameldowaniu i nadawania

numerów PESEL.                                   str. 3

Budżet Obywatelski

Poznaliśmy zwycięskie projekty, które 

w ramach Budżetu Obywatelskiego

będą realizowane w Piasecznie w 2021

roku. str. 4

Informujemy, że 24 grudnia br.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

będzie nieczynny. Straż miejska

będzie dyżurować w godz. 6.00-

22.00 w budynku urzędu przy ul.

Kościuszki 5 w Piasecznie.

Rezerwacje w urzędzie

Koronawirus COVID-19
www.piaseczno.eu/koronawirus

Kultura w Piasecznie

Wydarzenia kulturalne organizowane

przez Centrum Kultury oraz Bibliotekę

Publiczną dostępne są online. Zapra-

szamy na zajęcia stałe oraz kulturalne

wydarzenia w sieci. Śledź kalendarz wy-

darzeń na naszych stronach i Facebooku.

Rusza centrum dyspozytorskie w gminie

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno
od początku roku trwają prace nad in-
nowacyjnym systemem informa-
tycznym, który umożliwi zbieranie 
informacji docierających do gminy 
z różnych kanałów informacyjnych. 
– Chcemy, aby każde wpływające do
nas zgłoszenie, czy to telefoniczne, czy
pochodzące z aplikacji lub mailowe,
było zarejestrowane w systemie infor-
matycznym, zweryfikowane wstępnie
przez dyspozytora, a następnie prze-
kazane według kompetencji do odpo-
wiedniego wydziału lub właściwej in-
stytucji zewnętrznej – mówił podczas
prezentacji systemu Burmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz.
Taki mechanizm umożliwi sprawną
reakcję oraz pozwoli na wystawienie
na gminnej stronie internetowej od-
powiednich narzędzi umożliwiających
mieszkańcom kontrolę i śledzenie
stanu zgłoszonej przez nich sprawy. 
– Zależy nam, aby zgłaszający mieli po-
czucie, że oprócz rozwiązywania co-
dziennych problemów urząd zajmuje
się zgłoszonym przez nich tematem –
podkreślał burmistrz.

Centrum dyspozytorskie zo-
stało zlokalizowane w budynku
straży miejskiej przy ul. Czajewicza
1A. Ze względu na ilość i różnorod-
ność zgłoszeń oraz potrzebę ich
sprawnej koordynacji miejski dys-
pozytor będzie wspomagany przez
dyżurnego straży miejskiej. Cen-
trum dyspozytorskie będzie czynne
całą dobę. W godzinach pracy
urzędu strażnika miejskiego wes-
prze urzędnik, który będzie odpo-
wiedzialny za sprawy obsługiwane
przez wydziały urzędu. Inne zgło-
szenia dotyczące instytucji lub za-
rządców zewnętrznych zostaną
przekazane według kompetencji do
właściwych jednostek. Pozostałe,
dotyczące porządku publicznego,
trafią bezpośrednio do systemu
straży miejskiej. Poza godzinami
pracy urzędu strażnik miejski będzie
rejestrował wszystkie zgłoszenia,
które zostaną zapisane w specjalnie
stworzonym rejestrze na koncie
właściwego wydziału urzędu.

przeczytaj więcej na str. 2

Na początku listopada nastąpiło uruchomienie gminnego centrum dyspozytorskiego, które za-
pewni kompleksową obsługę zgłoszeń od mieszkańców, w pierwszej kolejności tych pocho-
dzących z aplikacji Mobile Alert czy miejskiej sieci czujników, a docelowo także telefonicznych.

Aplikacja pozwala na korzystanie ze
wszystkich funkcjonalności Piase-
czyńskiej Karty Mieszkańca oraz
Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny,
w tym z bezpłatnych przejazdów li-
niami L, zniżek w Centrum Kultury,
na basenie czy w sieci handlowej
partnerów karty. Z pomocą aplikacji
bez problemów skorzystamy rów-
nież z usług Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Piaseczno.

Jak uruchomić aplikację

Po poprawnej instalacji aplikacja
oferuje dwie możliwości rozpoczęcia
korzystania z mobilnej karty. Pierwsza
opcja logowania – przez przyłożenie
karty do telefonu – dostępna jest dla
posiadaczy tradycyjnej karty plastiko-
wej. Aby dodać swoją kartę do aplikacji,
należy w telefonie uruchomić obsługę
standardu NFC, a następnie przyłożyć
swoją Kartę Mieszkańca lub Kartę Du-
żej Rodziny do tylnej części telefonu –
wtedy nastąpi automatyczne wczyta-
nie numeru karty. Kolejnym krokiem
jest wpisanie w odpowiednie pole nu-

meru PESEL posiadacza karty. I to
wszystko, po zaakceptowaniu danych
aplikacja wyświetli wczytaną kartę.

Dla starszych telefonów niepo-
siadających czytnika NFC dostępna
jest druga opcja – poprzez formu-
larz. W odpowiednie pola należy
wprowadzić najpierw PESEL posia-
dacza, a potem jedenastoznakowy
numer wczytywanej karty. Efektem
działania obu opcji jest ten sam wi-
dok poprawnie wyświetlonej karty.

Czemu służy wersja mobilna

Elektroniczna wersja Piaseczyń-
skiej Karty Mieszkańca została stwo-
rzona z myślą o wygodzie mieszkań-
ców. Większość z nas i tak na co dzień
korzysta ze smartfona, więc taka
karta jest zawsze pod ręką. Oprócz
tradycyjnej roli potwierdzenia faktu
bycia mieszkańcem oferuje szereg
funkcjonalności w codziennym funk-
cjonowaniu w mieście. W aplikacji
można m.in. wyświetlić przysługu-
jące nam zniżki i rabaty wraz z ich
datą ważności, wyświetlić kod kres-
kowy do wczytania w urządzeniach
weryfikacyjnych, skorzystać z me-
chanizmu wypożyczania rowerów

miejskich czy dokonać płatności za
parkowanie w strefach płatnych. Po-
nadto w głównym menu aplikacji
znajduje się planer podróży, który po
wpisaniu przystanku początkowego
i końcowego wskaże nam, jak najwy-
godniej i najszybciej dotrzeć do celu.

Mobilna karta zapewni nam
również dostęp do aktualnego roz-
kładu jazdy komunikacji miejskiej
oraz pokaże na mapie, gdzie znajduje
się autobus, na który czekamy. Do-
pełnieniem wszystkich funkcjonal-
ności jest bieżący dostęp do najśwież-
szych aktualności z gminy.

Gdy zauważymy coś niepokoją-
cego, w łatwy sposób będzie można
skorzystać z wbudowanego komu-
nikatora wiadomości i przesłać zgło-
szenie, które trafi wprost do urzędu.
Obecnie dostępne opcje przewidują
zgłoszenia dotyczące komunikacji
lub ogólne powiadomienie urzędu.
Tą drogą urząd będzie mógł też
udzielić nam odpowiedzi.

przeczytaj więcej na str. 7

Poznaj mobilną Kartę Mieszkańca
Już jest! Nowa, mobilna wersja Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca. Już od połowy listopada 
w sklepach Google Play i App Store dostępna jest aplikacja zastępująca tradycyjną, plasti-
kową wersję karty.

Stanowisko dyspozytora w budynku straży miejskiej

Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA
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Rusza centrum dyspozytorskie

W Urzędzie Miasta i Gminy Pia-
seczno od początku roku trwają
prace nad innowacyjnym syste-
mem informatycznym, który
umożliwi zbieranie informacji
docierających do gminy z róż-
nych kanałów informacyjnych. 
– Chcemy, aby każde wpływa-

jące do nas zgłoszenie, czy to te-
lefoniczne, czy pochodzące z apli-
kacji lub mailowe, było zare-
jestrowane w systemie infor-
matycznym, zweryfikowane
wstępnie przez dyspozytora, 
a następnie przekazane według
kompetencji do odpowiedniego
wydziału lub właściwej instytucji
zewnętrznej – mówił podczas
prezentacji systemu Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno Daniel
Putkiewicz. Taki mechanizm
umożliwi sprawną reakcję oraz
pozwoli na wystawienie na
gminnej stronie internetowej od-
powiednich narzędzi umożliwia-
jących mieszkańcom kontrolę 
i śledzenie stanu zgłoszonej przez
nich sprawy. – Zależy nam, aby
zgłaszający mieli poczucie, że
oprócz rozwiązywania codzien-
nych problemów urząd zajmuje
się zgłoszonym przez nich tema-
tem – podkreślał burmistrz.

Lokalizacja w siedzibie

straży miejskiej

Centrum dyspozytorskie zo-
stało zlokalizowane w budynku
straży miejskiej przy ul. Czajewi-
cza 1A. Ze względu na ilość i róż-
norodność zgłoszeń oraz po-
trzebę ich sprawnej koordynacji
miejski dyspozytor będzie wspo-
magany przez dyżurnego straży
miejskiej. Centrum dyspozytor-
skie będzie czynne całą dobę. 
W godzinach pracy urzędu straż-
nika miejskiego wesprze urzęd-
nik, który będzie odpowiedzialny
za sprawy obsługiwane przez wy-
działy urzędu. Inne zgłoszenia do-
tyczące instytucji lub zarządców
zewnętrznych zostaną przeka-
zane według kompetencji do wła-
ściwych jednostek. Pozostałe, do-
tyczące porządku publicznego,
trafią bezpośrednio do systemu
straży miejskiej. Poza godzinami
pracy urzędu strażnik miejski bę-
dzie rejestrował wszystkie zgło-
szenia, które zostaną zapisane 
w specjalnie stworzonym reje-
strze na koncie właściwego wy-
działu urzędu.

Specjalne udogodnienia

Nowy system zawiera kilka
specjalnie przygotowanych
udogodnień. Po pierwsze został
wyposażony w usługę geokodo-
wania zgłoszeń i ich prezentacji
na mapie interaktywnej. Funk-
cja ta pozwala na szybkie usta-
lenie, czy w okolicy były wcześ-
niej podobne zgłoszenia oraz
umożliwia ich połączenie w je-
den przekazany do właściwego
wydziału komunikat. Kolejnym
udogodnieniem jest zastosowa-
nie inteligentnych słowników,
które połączone z usługą geoko-
dowania pozwalają na podanie
dyspozytorowi niezbędnych in-

formacji, np. na temat zarządcy
drogi, której dotyczy zgłoszenie,
czy też na uzyskanie informacji,
czy dane zgłoszenie znajduje się
w zasięgu kamer miejskiego
monitoringu. Dzięki takiemu
połączeniu dyspozytor może
zajrzeć poprzez miejski system
monitoringu w najbardziej
newralgiczne miejsca i ocenić,
czy dane zgłoszenie jest jeszcze
aktualne.

Współpraca z aplikacją

Z systemem dyspozytor-
skim współpracuje również no-
woczesna aplikacja mobilna
przeznaczona dla urzędników
pracujących w terenie oraz pa-
troli straży miejskiej. Spięta jest
bezpośrednio z systemem dys-
pozytorskim i umożliwia łatwą
obsługę zgłoszeń, które mogą
zostać skierowane do bezpo-
średniej obsługi w aplikacji lub
poprzez rejestr zdarzeń umiesz-
czony w urzędzie. Aplikacja po-
zwala na bieżące śledzenie prze-
mieszczania się aktywnych 
w terenie pracowników i tym
samym umożliwia ich opty-
malne wykorzystanie przy ob-
słudze zgłoszeń. Zapewnia też
stały kontakt z dyspozytorem,
który dysponuje różnymi reje-
strami i systemami, co umożli-
wia pośredni dostęp pracownika
terenowego do niezbędnych 
w danej chwili informacji.
Dzięki temu w łatwy sposób
można np. ustalić właściciela
działki lub zlokalizować przebieg
infrastruktury technicznej.

Miejskie czujniki

System dyspozytorski współ-
pracuje ze stworzoną w ubiegłym
roku siecią miejskich czujników.
Jest ona wyposażona m.in. 
w czujniki parkingowe, zalewowe,
czujniki monitorujące hałas czy
wykrywające podwyższony stan
wody w Jeziorce. Część czujników
parkingowych zainstalowano 
w miejscach objętych zakazem
parkowania na ul. Kościuszki. Gdy
czujnik na mieście wykryje nie-
dozwolone parkowanie, w dyspo-
zytorni zapali się odpowiedni
czujnik i wyświetli się stosowny
komunikat. Takie powiadomienie

dyspozytor pokieruje do obsługi
przez straż miejską.

Alarmy w centrum dyspo-
zytorskim będą również gene-
rować automatyczne czujniki
umieszczone w kanałach i ro-
wach melioracyjnych na terenie
miasta oraz na rzece Jeziorce.
Gdy stan wody podniesie się
gwałtownie, zaalarmowane zo-
staną służby odpowiedzialne za
właściwe utrzymanie tych cie-
ków. Dzięki temu możliwe bę-
dzie wczesne wykrycie zagro-
żenia, co pozwoli służbom za-
reagować na czas. W newral-
gicznych punktach, takich jak
krata przy wejściu Kanału Pia-
seczyńskiego pod budynek
sądu, obok samego czujnika
wykrywającego podwyższony
poziom wody została zainstalo-
wana dodatkowa kamera, która
jest wyzwalana działaniem
czujnika. Wszystko po to, aby 
w sytuacji zagrożenia dostar-
czyć na stanowisko dyspozytor-
skie najświeższe informacje.
Dodatkowo kamera w ciągu ca-
łej doby wykonuje serię rutyno-
wych zdjęć, pozwalających wy-
kryć wcześniej np. nagroma-
dzenie się nieczystości, które za-
trzymują się na kracie.

Zgłoszenia przez Mobile

Alert

System oprócz zgłoszeń te-
lefonicznych, mailowych oraz
tych pochodzących z czujników
został przystosowany do współ-
pracy z działającą w Piasecznie
aplikacją Mobile Alert. Za po-
mocą tej aplikacji można przesłać
zgłoszenie, wybierając jedną 
z kilkudziesięciu kategorii. Tak
wysłana informacja trafi do
urzędu bezpośrednio do dyspo-
zytora, gdzie automatycznie zo-
stanie zarejestrowana, a następ-
nie przez dyspozytora zadys-
ponowana do pracownika przy-
pisanego do obsługi wybranej ka-
tegorii. Urzędnik dalej zajmie się
jej obsługą i w wewnętrznym re-
jestrze będzie aktualizował jej
status. Dzięki temu możliwe sta-
nie się wystawienie stanu zgło-
szenia dla mieszkańca. Na por-
talu mapowym lub w wyszu-
kiwarce w łatwy sposób będzie

można odszukać swoje zdarze-
nie i zobaczyć, co się z nim dzieje.
Wyszukiwarka powinna pojawić
się na gminnej stronie www.pia-
seczno.eu do końca listopada.

System danych 

przestrzennych

Idea stanowiska dyspozy-
torskiego wiąże się również 
z dostępem dla dyspozytora do
wszelkich rejestrów gminnej in-
frastruktury, baz danych, map,
koncepcji i opracowań. Odpo-
wiedzią na te potrzeby jest do-
stęp do gminnego portalu SDI,
gdzie zgromadzono wszystkie
te informacje. Dysponując tym
narzędziem, w łatwy i szybki
sposób dyspozytor będzie mógł
udzielić właściwej informacji
lub zweryfikować informacje
zawarte w zgłoszeniu.

W planach 

specjalna infolinia

Na razie został wykonany
pierwszy krok w budowie cen-
trum dyspozytorskiego – i choć
wiele już udało się w tej kwestii
zrobić, to urzędnicy nadal będą
pracować nad tym, aby ułatwić
przepływ informacji pomiędzy
mieszkańcami a urzędem. 
W dalszej kolejności plano-
wane jest przypisanie dyspo-
zytorowi specjalnego numeru
telefonicznego, pod którym ła-
two będzie można dokonać
zgłoszenia. W tym celu należy
jednak jeszcze zintegrować ze
sobą różne systemy, tak by za-
pewnić możliwość choćby ko-
lejkowania połączeń czy ob-
sługi połączeń telefonicznych
z poziomu systemu dyspozy-
torskiego – żeby automatycz-
nie rejestrować zgłoszenie.
System nadal będzie rozwi-
jany, a o jego kolejnych funk-
cjonalnościach będziemy Pań-
stwa informować na bieżąco.

Zachęcamy Państwa do
skorzystania z aplikacji Mobile
Alert – Zgłoś Coś Piaseczno,
która dostępna jest nieodpłatnie
w sklepach internetowych dla
urządzeń mobilnych. Dzięki niej
staniecie się Państwo częścią
miejskiego systemu dyspono-
wania i obsługi zgłoszeń.

Mapa interaktywnych zgłoszeń w gminnym systemie dyspozytorskim On Call

widok ekranu aplikacji

Na początku listopada nastąpiło uruchomienie gminnego centrum dyspozytor-
skiego, które zapewni kompleksową obsługę zgłoszeń od mieszkańców, w pierw-
szej kolejności tych pochodzących z aplikacji Mobile Alert czy miejskiej sieci
czujników, a docelowo także telefonicznych.

Sprawozdanie z sesji 

Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 31            18 listopada 2020 r.

Radni przyjęli protokół z 30. sesji Rady Miejskiej. Sprawo-

zdanie z działalności między sesjami przedstawił przewod-

niczący Rady Miejskiej Piotr Obłoza. Skarbnik zapoznała rad-

nych z sytuacją finansową gminy.

Zmiany budżetowe

Radni zmienili uchwałę budżetową z 18 grudnia 2019 r. oraz

wprowadzili zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

gminy Piaseczno na lata 2020–2036. Wyrazili też zgodę na

dotację celową dla powiatu piaseczyńskiego w wysokości 

3 200 000 zł na rozbudowę i przebudowę dróg nr 2825W

oraz nr 2829W.

Nieruchomości:

– wyrażono zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprze-

targowym:

• części działki oznaczonej nr 35, obręb Żabieniec IRS, po-

łożonej przy ul. Przelotowej,

• części działki oznaczonej nr 768/32 i działki nr 768/30, po-

łożonej w Gołkowie przy ul. Szaniec,

• działki oznaczonej nr 47, obręb 27, położonej przy ulicy

Orzeszkowej w Piasecznie;

– wyrażono zgodę na nieodpłatne przyjęcie przez gminę

Piaseczno prawa własności nieruchomości zabudowanej

(działki o nr 898/16, 898/17, 898/20, 898/21), położonej w Zalesiu

Górnym, nieruchomości niezabudowanej (działki o nr 543/1,

543/2, 543/3) w Złotokłosie oraz nieruchomości niezabudo-

wanej (działka nr 13/2, obręb 29) w Piasecznie przy ulicy

Astrów;

– wyrażono zgodę na nabycie przez gminę Piaseczno prawa

własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid.

439/1, obręb Jazgarzew, a także na odpłatne nabycie praw

własności niezabudowanych nieruchomości w Piasecznie

przy ul. Żeromskiego (działka nr 11 oraz 14, obręb 44).

Zagospodarowanie przestrzenne

Wprowadzono kolejny, VII etap uchwalenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hen-

ryków-Urocze w wyniku konieczności uregulowania roz-

wiązań komunikacyjnych dla działek przy ul. Herbacianej,

której szerokość nie spełnia wymogów ustawowych.

Pozostałe:

– uchwalono wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzą-

dzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 

2021–2024;

– uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w gminie Piaseczno na rok 2021;

– w związku ze zmianą liczby członków Rady Społecznej

zmieniono Statut SZPZLO w Piasecznie;

– w związku z upływem kadencji Rady Społecznej SZPZLO 

w Piasecznie powołano nowy skład osobowy Rady w liczbie

9 osób;

– radni przyjęli program współpracy gminy Piaseczno z or-

ganizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na rok 2021;

– radną Maję Szwedzińską-Sikorską odwołano ze składu Ko-

misji Statutowej, a powołano do składu Komisji Oświaty;

– upoważniono Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do pod-

pisania aneksów do porozumienia z miastem stołecznym

Warszawą w sprawie określenia zasad współpracy w zakre-

sie organizacji, funkcjonowania i rozliczania Oferty War-

szawa+ w latach 2021–2023;

– przejęto od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora

Dróg Krajowych i Autostrad zarządzanie odcinkiem drogi

krajowej nr 79 w Piasecznie;

– wprowadzono zmiany w uchwałach nr 515 i 516/XXIV/2020

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla gminy Kon-

stancin-Jeziorna oraz udzielono pomocy rzeczowej dla tejże

gminy na wykonanie przez gminę Piaseczno projektu łącz-

nika pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie gminy

Konstancin-Jeziorna;

– wyrażono zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego do

spółki działającej pod firmą PWiK w Piasecznie Spółka z o.o.;

– uznano za niezasadną skargę na zlecenie wykonania do-

kumentacji geodezyjnej ul. Kolonia w Woli Gołkowskiej.

Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały do-

stępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu.
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Nowa zieleń publiczna i miejsca
rekreacji na terenie gminy
Jesień to dobry czas na prowadzenie nasadzeń drzew i krzewów. Gmina jest w trakcie wykonywania
nowych zieleńców i miejsc rekreacji na terenach publicznych m.in. w Piasecznie, Józefosławiu i Jazga-
rzewie. Prace koordynuje Wydział Inwestycji.

Został już oddany do użytku
fragment parku kieszonkowego
zlokalizowanego przy ul. Cyra-
neczki w Józefosławiu. Na czę-
ści trójkątnej działki przydroż-
nej, obok powstałego dwa lata
temu skweru, zrealizowano
miejsce odpoczynku, z zielenią,
alejką i ciekawymi, kolorowymi
ławeczkami.

Wykonano alejkę spacerową
z nawierzchni mineralnej, która
jest kontynuacją ścieżki wcześ-
niej powstałego skweru. Na ma-
łych placach zlokalizowano ko-
lorowe siedziska – w kształcie
litery L oraz serca. Zaprojekto-
wano tu również miejsce na
montaż poidełka. Teren zyskał
nowe nasadzenia drzew, krze-
wów wysokich i niskich, traw
ozdobnych oraz bylin rabato-
wych. Posadzono tu m.in. śliwę
wiśniową, hortensje, derenie 
i krzewuszki cudowne, a także
trawy i byliny. Wykonawcą prac
była Firma Ogrodnicza Produk-
cyjno-Handlowo-Usługowa Ma-
rzena Szklarzewska ze Starej
Iwicznej, za kwotę 88 790,78 zł.

Park sołecki 

w Jazgarzewie

Trwa pierwsza część prac
związanych z utwardzeniem
terenu i montażem wybranych
elementów małej architektury

na terenie rekreacyjnym przy
ul. Leśnej w Jazgarzewie.

Zagospodarowanie terenu
ma na celu stworzenie dodatko-
wego miejsca do spędzania
czasu przez mieszkańców, ma
też stanowić rozszerzenie oferty
rekreacyjnej istniejącego placu
zabaw i boiska. Powstanie tu nie-
wielkie wzniesienie ze zjazdem
na linie (tyrolka). Do dyspozycji
osób ćwiczących znajdą się urzą-
dzenia workout, takie jak po-
dwójna ławeczka czy drążki do
podciągania i wspinania. Przewi-
dziano także montaż przejścia
strażackiego, a w części połu-
dniowej realizację asfaltowego
boiska do gry w koszykówkę.
Małą architekturę uzupełniają
tablica informacyjna z regulami-
nem korzystania z obiektu, pił-
kochwyt oraz kosze na odpadki.
Integracji mieszkańców sprzyjać
będzie miejsce na ognisko.

Komunikację zaplanowano
w formie głównej alei obwodowej
o nawierzchni asfaltowej, będącej
także ścieżką do jazdy na rolkach.
Dla rowerzystów szykowany jest
3-stanowiskowy stojak.

Odwiedzający to miejsce
będą mogli odpocząć na ław-
kach drewnianych bez oparcia
– 2 sztuki (docelowo w II etapie
realizacji 13 sztuk) oraz na beto-
nowych siedziskach (docelowo

5 sztuk). Uzupełnienie istnieją-
cej zieleni pojawi się w przy-
szłym roku. Inwestycję realizuje
firma SORTED Sp. z o.o. z Chyli-
czek, za kwotę 231 218,48 zł.

Nowa odsłona 

targowiska miejskiego

Trwają odbiory zieleni na zre-
witalizowanym terenie targowi-
ska miejskiego. Została stworzona
estetyczna przestrzeń publiczna
o czystym i funkcjonalnym ukła-
dzie, z wygodnym, utwardzo-
nym podłożem oraz ciekawymi
enklawami zieleni. Nasadzenia
krzewów, bylin i drzew umilają
oko także na skwerku przy ul.
Żytniej, naprzeciwko targowiska.
Rośliny dobrano w taki sposób,
aby zapewnić zmienność kolory-
styczną w czasie całego sezonu
wegetacyjnego. Ponadto zdecy-
dowano się na gatunki odpowied-
nie do warunków miejskich. Ra-
baty znajdujące się wzdłuż ul.
Żytniej pełnią funkcję ogrodu
deszczowego. Takie rozwiązanie
ma na celu zlikwidowanie zasto-
isk wody na płycie targowiska
oraz retencjonowanie wody. Ro-
śliny wykorzystane w tym miej-
scu charakteryzują się dużą od-
pornością na zmienne warunki
wilgotności podłoża i wysoką es-
tetyką, charakterystyczną dla
strefy wejściowej.

Ogrodem deszczowym 
określa się nasadzenia roślin 
w gruncie o zwiększonej prze-
puszczalności, które zbierają
wodę opadową z powierzchni
znacznie większej niż powierzch-
nia samego ogrodu. Celem ogro-
dów deszczowych jest ograni-
czenie spływu z powierzchni
nieprzepuszczalnych (chodniki,
ulice, parkingi, place) do kana-
lizacji, co przyczynia się do
zwiększania ilości wody w kra-
jobrazie, zapobiega obniżaniu
poziomu wód gruntowych i lo-
kalnym podtopieniom w trakcie
opadów nawalnych. Chociaż
ogród deszczowy przypomina
zwykły ogród, sadzone są w nim
szczególne rośliny podmokłych
łąk. Ich korzenie bądź kłącza po-
magają w oczyszczaniu wody 
z zanieczyszczeń zmytych z po-
wierzchni utwardzonej, takich
jak metale ciężkie i związki biał-
kowo-tłuszczowe. Odpowiednio
dobrane podłoże, na którym
wykształca się błona bakteryjna,
redukuje znacząco poziom za-
nieczyszczeń w przepływającej
wodzie.

Teren targowiska doposa-
żony został w obiekty małej ar-
chitektury w postaci ławek 
(13 sztuk), koszy do segregacji 
(3 sztuki), koszy na śmieci 
(6 sztuk) oraz dwóch obudowa-

nych miejsc do składowania od-
padów z pięcioma pojemnikami
1 100 l. Nie zapomniano o stoja-
kach na rowery (13 sztuk).

Wykonawcą całej inwesty-
cji (targowisko + skwer) jest
firma SORTED Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Chyliczkach, a jej koszt
to około 1 257 000 zł.

Rekultywacja Zespołu

Przyrodniczo-Krajobra-

zowego Górek Szymona

Trwa przetarg na dalszą re-
kultywację zbiorowisk roślin-
nych na Górkach Szymona. Wy-
konawca, który wygra przetarg,
do 15 grudnia zobowiąże się do
zabezpieczenia wydzielonego
terenu wydmy za pomocą juto-
wej maty przeciwerozyjnej oraz
do wysiewu nasion (mieszkanki
wieloletniej na tereny suche), ta-
kich jak macierzanka piaskowa,
goździk kropkowany, rozchod-
nik sześciorzędowy czy babka
lancetowata. Prace obejmować
też będą usuwanie roślinności
niepożądanej na siedlisku wy-
dmy śródlądowej, głównie na-
włoci i podrostu czeremchy.

Projekty z Budżetu 

Obywatelskiego

Na terenie Szkoły Podstawo-
wej nr 1 przy al. Kalin w Piasecz-
nie powstał „Zielony zakątek”.

Projekt obejmował ustawienie
przed głównym budynkiem
szkoły trzech pergoli obsadzo-
nych roślinnością, a także dzie-
sięciu donic z bylinami, ziołami
i poziomkami. Rośliny stanowić
będą ozdobę, mogą wspomagać
dydaktykę, a dzieci w sezonie
będą miały smaczną niespo-
dziankę w postaci poziomek. Za-
danie z Budżetu Obywatelskiego
Piaseczna zrealizowała firma
LandAR Projects Sp. z o.o., za
kwotę 59 901 zł.

Aktywna strefa naukowo-
-sportowa „Zośki” powstała na-
tomiast na obszarze Szkoły
Podstawowej nr 3 przy ulicy
Głównej 50 w Piasecznie. Skła-
dają się na nią nowe urządzenia
zabawowe z elementami wspi-
naczki oraz huśtawka „bocianie
gniazdo”, a także tablice eduka-
cyjne o charakterze interaktyw-
nym, z obracanymi kostkami.
Tematy poruszane na tablicach
to „Sprawność: ekolog”, „Kółko 
i krzyżyk”, „Segregujemy od-
pady”, „Leśne skarby”, „Morskie
zagadki” i „Leśne ssaki”. Tablice
zostały usytuowane przy wej-
ściu do szkoły oraz wzdłuż łącz-
nika wewnątrz dziedzińca
szkoły. Zadanie z Budżetu Oby-
watelskiego Piaseczna zrealizo-
wała firma Invest Consulting,
za kwotę 79 950 zł.

Rekultywacja wydmy śródlądowej na terenie Górek Szymona              Foto archiwum URZĘDU MIASTA

System rezerwacji – dowody osobiste, ewidencja ludności
Zachęcamy do korzystania z internetowego systemu rezerwacji UMiG Piaseczno, który dotyczy dowodów osobistych, mel-
dunków, zaświadczeń o zameldowaniu i nadawania numerów PESEL.

Sposób dokonywania rezerwacji:
1. Aby zarezerwować wizytę, na-
leży wybrać interesującą nas
usługę, określić datę i godzinę wi-
zyty oraz wypełnić wymagane
pola.
2. Po wypełnieniu wymaganych
pól i wybraniu ikony „Zarezer-
wuj” wyświetli się potwierdze-
nie i numer rezerwacji z kodem.
Potwierdzenie z kodem rezer-
wacji zostanie również wysłane
na podany adres mailowy.
3. W dniu zaplanowanej wizyty
należy przybyć do Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno przy ul.
Kościuszki 5 przed umówioną

wizytą i pobrać bilet, wpisując
kod służący do wygenerowania
zarezerwowanego biletu na au-
tomacie biletowym znajdują-
cym się w placówce. Po wpisa-
niu kodu automat biletowy
wydrukuje bilet. Z wydrukowa-
nym biletem należy oczekiwać
na wywołanie numeru biletu 
i po wywołaniu udać się do po-
danego stanowiska obsługi.
4. W przypadku spóźnienia 
i niepobrania biletu przed umó-
wioną godziną dokonana rezer-
wacja zostaje anulowana.

System dostępny jest na
stronie www.piaseczno.eu.

Urządzenie kolejkomatu znajduje się przy wejściu do urzędu

Foto Agata Pośniak/URZĄD MIASTA

System rezerwacji na stronie www.piaseczno.eu

widok na system kolejkowy QCloud

Park kieszonkowy przy ul. Cyraneczki w Józefosławiu                   Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
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Głosowanie na projekty trwało
do 30 września. Każdy mieszka-
niec Piaseczna miał do rozdyspo-
nowania 1 mln zł wśród wszyst-
kich 53 projektów. W tegorocznej
edycji złożono 2 526 kart do gło-
sowania, z czego aż 75% złożona
była elektronicznie. 2 097 osób
oddało głos poprawnie, zaś 429
osób zagłosowało nieprawi-
dłowo. Główne przyczyny nie-
ważności głosów to: oddanie
głosu przez osoby zamieszkałe
poza miastem Piaseczno, brak
obowiązkowych danych oraz od-
danie głosu zarówno papierowo,
jak i elektronicznie. Zgodnie z Re-
gulaminem Budżetu Obywatel-
skiego w Piasecznie takie głosy
nie mogły zostać uznane za
ważne. W głosowaniu najczę-
ściej brały udział osoby w prze-
dziale wiekowym 36–49 lat,
chętniej też głosowały kobiety
(61% wszystkich głosów).

Ograniczenia 

w związku z epidemią

Tegoroczna edycja Budżetu
Obywatelskiego była wyjątkowa
z dwóch powodów. Po pierwsze,
ze względu na pandemię nie
mogliśmy zrealizować wspól-
nych maratonów pisania projek-
tów czy innych wydarzeń, pod-

czas których promowalibyśmy
Budżet Obywatelski. Po drugie,
przez ostanie dwa lata nasi
mieszkańcy nie mogli wziąć
udziału w procesie głosowania.
Było to spowodowane tym, że 
w ostatnich dwóch edycjach
wartość pozytywnie ocenio-
nych projektów nie przekraczała
puli środków przeznaczonych na
ich realizację, w związku z czym
przeprowadzenie procesu głoso-
wania było bezzasadne.

Szczęśliwi przegrani

Do realizacji w 2021 roku re-
komenduje się projekty, które
uzyskały kolejno największą
liczbę głosów, aż do wyczerpa-
nia ogólnej kwoty w wysokości
1 mln zł przeznaczonej na ich
realizację. W sytuacji, gdy pozo-
stałe środki finansowe nie po-
zwalają na realizację kolejnego
projektu z listy, za przyjęty do
realizacji uznaje się projekt zaj-
mujący niższą pozycję na liście,
jeżeli koszty jego realizacji
mieszczą się w kwocie pozosta-
łej do rozdysponowania. Tym
sposobem do grona zwycię-
skich projektów przeszły pro-
jekty nr 14 (Spacery ziołowe 
w Krainie Jeziorki) oraz nr 39
(Serce nakrętka – zakręcone na-

kręcone serce – zbieramy na-
krętki na cele charytatywne
przed szkołami!).

Wygrywają 

projekty „zielone”

Duże poparcie wśród głosują-
cych uzyskały projekty związane
z zielenią miejską i dbaniem o śro-
dowisko. W przyszłym roku w Pia-
secznie m.in. zostaną nasadzone
nowe drzewa, powstaną zielone
przystanki, a w Parku Miejskim
im. Książąt Mazowieckich i na Gór-
kach Szymona staną tzw. kaczko-
maty. Zmieni się też wygląd pasa
zieleni przy ul. Kościuszki, teren
przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Piasecznie (al. Kalin 30) zyska
zieloną strefę relaksu dla uczniów,
a na terenie miasta pojawią się 
stojaki na hulajnogi.

Inne zwycięskie projekty za-
kładają również zakup samo-
chodu dostawczo-osobowego dla
OPS Piaseczno, a także zakup de-
fibrylatorów dla szkół podstawo-
wych. Głosując na projekty, nasi
mieszkańcy nie zapomnieli o se-
niorach. W przyszłym roku będą
oni mogli kontynuować zajęcia
z pilatesu i rehabilitacji. Zorgani-
zowane zostaną też szkolenia dla
dzieci z zakresu pierwszej po-
mocy medycznej oraz spotkania
psychoedukacyjne dla rodziców
i specjalistów (Uczeń w spek-
trum autyzmu).

– Dziękuję autorom projek-
tów, głosującym, a także wszyst-
kim wspierającym piaseczyński
Budżet Obywatelski – mówi Da-
niel Putkiewicz, Burmistrz Mia-
sta i Gminy Piaseczno. – Mimo
trudnej sytuacji oraz wszelkich
obostrzeń tegoroczna frekwen-
cja stanowi najlepszy dowód na
to, że niezależnie od okoliczno-
ści mieszkańcy Piaseczna chcą
mieć realny wpływ na zmiany
zachodzące w naszym mieście
– dodaje burmistrz.

Lista zwycięzców

Przedstawiamy zwycięskie
projekty, które będą realizowane
w przyszłym roku w ramach
Budżetu Obywatelskiego w Pia-
secznie, w kolejności od tego,
który zdobył najwięcej głosów:
1. Drzewa dla miasta Piaseczna
2. Odtwarzanie naturalnych za-
drzewień na nieużytkach
3. Ogrody deszczowe dla Pia-
seczna – mała infrastruktura re-
tencyjna dla klimatu i bioróżno-
rodności
4. Budki dla jerzyków i innych
ptaków, nietoperzy i owadów
zapylających!
5. Zakup samochodu dostaw-
czo-osobowego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Piasecznie
6. Zielone ściany
7. Szkolenia dla dzieci z zakresu
pierwszej pomocy medycznej

8. Żywopłot zamiast klepiska
przy ul. Kościuszki
9. Zielone przystanki
10. Defibrylatory dla szkół pod-
stawowych
11. Zielona strefa relaksu dla
uczniów
12. Ogrody deszczowe
13. Kaczkomaty i tablice eduka-
cyjne w Parku Miejskim i na
Górkach Szymona
14. Poprawa infrastruktury
sportowej na Stadionie Miej-
skim w Piasecznie

15. Zajęcia dla seniorów z ele-
mentami pilatesu i rehabilitacji
16. Uczeń w spektrum autyzmu
– spotkania psychoedukacyjne
dla rodziców i specjalistów
17. Stojaki na hulajnogi
18. Spacery ziołowe w Krainie Je-
ziorki
19. Serce nakrętka – zakręcone
nakręcone serce – zbieramy na-
krętki na cele charytatywne
przed szkołami!

Szczegółowe wyniki i staty-
styki na www.bo.piaseczno.eu.

Poznaliśmy 19 zwycięskich projektów za łączną kwotę 991 900 złotych, które w ramach Budżetu Obywatelskiego będą reali-
zowane w Piasecznie w 2021 roku.

Budżet Obywatelski – wyniki głosowania
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Kolejne ścieżki rowerowe
Po zrealizowaniu ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Warszawy, przybyły kolejne fragmenty infrastruktury dla 
rowerzystów – wzdłuż ul. Energetycznej w Piasecznie oraz wzdłuż ul. Głównej w Żabieńcu.

Współpraca między gminą a powia-
tem przy budowie dróg

Obciążenie budżetu powiatu
piaseczyńskiego „janosikowym”,
które co roku rośnie, nie po-
zwala Starostwu Powiatowemu
w Piasecznie na zainwestowa-
nie w drogi tylu środków, ile by
chciało. Dlatego dzięki corocz-
nym dotacjom z budżetu gminy
Piaseczno powiat może zreali-
zować więcej inwestycji infra-
strukturalnych, tak wyczekiwa-
nych przez mieszkańców.

Nowe ronda w Gołkowie 

i Bobrowcu

Przykładów takiej owocnej
współpracy pomiędzy obiema
instytucjami jest sporo. Jed-
nym z nich jest rondo powstałe 
u zbiegu ulic Mazowieckiej 
i Żwirowej w Bobrowcu. To in-
westycja związana z trasą S7. 
W dużej mierze sfinansowana
została przez gminę Piaseczno
w ramach dotacji dla powiatu.

– Jesteśmy na zwieńczeniu
ciągu komunikacyjnego, który
zaczęliśmy przebudowywać 
w zeszłym roku, zaczynając od
budowy ronda w Gołkowie przy
stacji Wadex, następnie wyko-
nując ulice Główną, Bobro-
wiecką i Mazowiecką. Ale rondo
w Bobrowcu nie kończy prac.
Będziemy je kontynuować 
w przyszłym roku w kierunku
drogi 721 – tłumaczy w repor-
tażu filmowym Starosta Piase-
czyński Ksawery Gut.

Nowy most w Chylicach

Kolejną ważną inwestycją
jest przebudowa mostu i re-

mont ul. Dworskiej w Chyli-
cach, na które gmina Piaseczno
przekazała aż 2 mln zł. Inwesty-
cja dopiero co się rozpoczęła, 
16 listopada zamknięta została
ul. Dworska, która zyska nową
nawierzchnię, oświetlenie, chod-
niki i zjazdy oraz ciąg pieszo-ro-
werowy. Most zostanie całkowi-
cie rozebrany i zbudowany od
nowa. Zakończenie prac prze-
widywane jest na koniec wrze-
śnia 2021 roku.

Budowa ronda u zbiegu

ulic Wojska Polskiego,

Masztowej i Gościńca 

w Kuleszówce

Według wykonanej dwa
lata temu na terenie powiatu
analizy ruchu drogowego ul.
Masztowa jest jedną z bardziej
obciążonych ruchem dróg. 
W zeszłym roku powiat wraz 
z gminą opracował projekt prze-
budowy tej drogi z budową
ronda na skrzyżowaniu ulic Go-
ścińca, Wojska Polskiego i Masz-
towej. Realizacja tej inwestycji
właśnie trwa.

Część ulicy Jana Pawła II

w przebudowie

1 mln 150 tys. dotacji prze-
kazała gmina powiatowi na
przebudowę powiatowej części
ul. Jana Pawła II w Piasecznie.
Odcinek od ul. Dworcowej do ul.
Żytniej został zamknięty, a mię-
dzy Żytnią a torami wprowa-
dzono ruch wahadłowy. Prace
potrwają do 30 listopada 2020
roku.

Na powiatowej części ul.
Jana Pawła II – od torów do ul.
Dworcowej – powstaną m.in.
nowa nawierzchnia, chodniki,
ciąg pieszo-rowerowy, zatoka
autobusowa. Zostanie rozbudo-
wana sygnalizacja świetlna. 
Posadzone zostaną również
drzewa i krzewy.

Wyzwania na przyszły rok

– Jeszcze w tym roku skie-
ruję wniosek do Rady Miejskiej
z prośbą o zabezpieczenie fi-
nansowania na wsparcie po-
wiatu przy budowie dwóch
ważnych skrzyżowań przy ul.
Źródlanej w Wólce Kozodaw-
skiej – zaznacza w reportażu fil-
mowym Burmistrz Miasta 
i Gminy Piaseczno Daniel Put-
kiewicz. Chodzi o skrzyżowa-
nie z ul. Dworską przy cmenta-
rzu oraz o skrzyżowanie na
zakręcie z ulicami Dzikich Gęsi
i Polnych Kwiatów.

– Największym wyzwa-
niem w przyszłym roku będzie
zaprojektowanie remontu drogi
nr 722, czyli ulic Sienkiewicza,
Polskiego Państwa Podziemnego
i Pod Bateriami, aż do ronda przy
stacji benzynowej Wadex. Po
miesiącach rozmów, przygoto-
wań, formalności udało się do-
prowadzić do zmiany kategorii
tej drogi z wojewódzkiej na po-
wiatową, co otwiera możliwość
projektowania i budowy tej drogi
przez powiat. Gmina chce par-
tycypować finansowo w tych
działaniach, aby dokonały się
one jak najszybciej – mówi bur-

mistrz. Obecnie jest to dość nie-
bezpieczna droga ze znikomą ilo-
ścią przejść dla pieszych, bez
chodnika, a porusza się nią prze-
cież każdy mieszkaniec jadący

na południe gminy. Zostało usta-
lone ze starostą, że część drogi
od stacji Wadex do ul. Redutowej
będzie projektować powiat, 
a drugi odcinek, od ul. Redutowej

w kierunku Piaseczna aż do ul.
Gerbera, zaprojektuje gmina.
Koszty obu odcinków poniosą
obie instytucje.

*

Gmina wspiera finansowo powiat (województwo również)
przy remontach i przebudowach ważniejszych dróg, z któ-
rych korzystają wszyscy mieszkańcy. Dzięki temu możemy
szybciej cieszyć się szlakami komunikacyjnymi bezpieczniej-
szymi i wygodniejszymi dla wszystkich użytkowników.

Rondo w Bobrowcu przy ul. Mazowieckiej

Foto Fly Majk www.flymajk.com

Ulica Pod Bateriami została przejęta od województwa przez powiat piaseczyński

Foto Fly Majk www.flymajk.com

Ścieżka przy 

ul. Energetycznej

W październiku dokonano
przebudowy ul. Energetycznej,
polegającej na wykonaniu
ścieżki rowerowej oraz chodni-
ków na odcinku od ronda w re-
jonie CH Decathlon do ronda 
w rejonie Outlet Piaseczno. Na
odcinku pomiędzy rondem w re-
jonie CH Decathlon a skrzyżo-
waniem ul. Energetycznej z ul.
Puławską poprowadzono ścieżkę
rowerową po południowej stro-
nie, na styku z istniejącym chod-
nikiem. Z uwagi na ograniczenia
terenowe i istniejące zadrzewie-
nie fragment istniejącego chod-
nika na styku z nową ścieżką ro-
werową został rozebrany, przy
zachowaniu minimalnej szero-
kości chodnika 2 m.

Przejście ścieżki rowerowej
na drugą stronę ul. Puławskiej
odbywa się tak jak do tej pory.

Na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Puławską do końca opraco-
wania ścieżka rowerowa została
poprowadzona po północnej
stronie ul. Energetycznej.

Ścieżka rowerowa prze-
biega w niewielkim oddaleniu
od ul. Energetycznej. Na styku
ścieżki rowerowej i chodnika
wykonano separator z kostki
kamiennej. Wartość wykona-
nych robót wyniosła 258 tys. zł.

Ścieżka przy ul. Głównej

w Żabieńcu

Zakończyły się też prace
związane z budową ciągu pie-
szo-rowerowego na odcinku ul.
Instytutowa – ul. Główna w Ża-
bieńcu. Było to dokończenie za-
dania z początku bieżącego roku.

Zakres prac, które zakoń-
czyły się w kwietniu, obejmo-
wał wykonanie ciągu pieszo-ro-
werowego od ul. Głównej do

mostku na rzece Zielonej. Pierw-
szą część prac prowadziła firma
Mabau. Niestety ze względu na
konieczność wykonywania do-
kumentacji zamiennej prace zo-
stały zrealizowane tylko od
mostku do ul. Instytutowej. Wy-
konano ciąg pieszo-rowerowy 
o nawierzchni bitumicznej i sze-
rokości 3 m. Koszt tej części in-
westycji to około 253 tys. zł.

Obecnie zrealizowany odci-
nek jest ciągiem pieszo-rowero-
wym o nawierzchni bitumicz-
nej i szerokości 2,5 m. Wykonała
go firma Budownictwo Dro-
gowe Jarpol S.A., koszt robót to
blisko 112 tys. zł.

Aby zrealizować tę część
prac, konieczna była przebu-
dowa fragmentu ul. Głównej
(drogi powiatowej 2823W). Koszt
przebudowy drogi na fragmen-
cie od ul. Głównej do ul. Insty-
tutowej to 276 tys. zł.

Ścieżka rowerowa przy ul. Energetycznej

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Ścieżka przy ul. Głównej w Żabieńcu

Foto Agata Pośniak/URZĄD MIASTA
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Kwiatowa wyremontowana

Nawierzchnia drogi została
wykonana z kostki betonowej,
a zjazdy z mieszanki niezwią-
zanej. Jest to droga dwupas-
mowa o ruchu dwukierunko-
wym, o szerokości jezdni 2 x
2,25 m. Wybudowano środki
uspokojenia ruchu w postaci

progów zwalniających, co wraz
z nową organizacją ruchu wy-
musi ograniczenie prędkości
pojazdów silnikowych do 30
km/h. Ruch pieszych i pojaz-
dów będzie prowadzony wspól-
nie po jezdni, więc powyższe
ograniczenia mają służyć po-

prawie bezpieczeństwa ruchu
drogowego.

W ramach inwestycji wy-
konano regulację pionową ist-
niejących studzienek dla wła-
zów kanałowych, zaworów
wodociągowych oraz studzie-
nek teletechnicznych. Zmie-

niono również typ hydrantu
na podziemny.

Odwodnienie jezdni od-
bywa się za pomocą zaprojek-
towanej sieci kanalizacji desz-
czowej. Odbiornik stanowi
istniejący kanał deszczowy 
w ul. Wilanowskiej.

Gmina Piaseczno zrealizowała remont ul. Kwiatowej, wraz z budową kanalizacji
deszczowej, na odcinku od ul. Wilanowskiej do ul. Wesołej w Zalesiu Dolnym, za
prawie 390 tys. zł.

Poprawa bezpieczeństwa wokół szkół
na terenie gminy Piaseczno

Pierwszą szkołą, która została ob-
jęta wspomnianym programem,
była szkoła w Józefosławiu, gdzie
w ramach przebudowy ul. Spa-
cerowej wybudowano asfaltowy
ciąg pieszo-rowerowy, wyzna-
czono szereg miejsc postojowych
typu Kiss & Ride (dopuszczony
postój do 2 minut – na zatrzyma-
nie się, wysadzenie dziecka i od-
jechanie). W ramach programu
poprawiono również komunika-
cję na parkingu przy ul. Kame-
ralnej.

Okolice szkoły 

w Zalesiu Górnym

Kolejną szkołą, wokół której
poprawiliśmy bezpieczeństwo,
jest szkoła podstawowa w Zale-
siu Górnym. Zrealizowaliśmy to
w ramach inżynierii ruchu, po
przeprowadzeniu przez Radę
Rodziców konsultacji wśród ro-
dziców uczniów i przygotowa-
niu stosownego projektu stałej
organizacji ruchu. Po wprowa-
dzeniu zmiany układu drogo-

wego z dwukierunkowego na
jednokierunkowy udało się wy-
znaczyć szereg miejsc postojo-
wych, co uporządkowało cha-
otyczne do tej pory parkowanie
w rejonie zaleskiej szkoły i ko-
ścioła.

Montaż elementów bezpie-
czeństwa ruchu drogowego
(BRD) w postaci słupków wy-
grodzeniowych służy zabezpie-
czeniu ciągu pieszego od ul. Wi-
słockiego w kierunku szkoły,
natomiast elementy BRD w po-
staci wysp z półfabrykatów za-
bezpieczają przed parkowaniem
jedno z przejść dla pieszych,
dzięki czemu kierowcy będą
mogli zobaczyć pieszych dużo
wcześniej niż dotychczas. Dru-
gie przejście zostało zabezpie-
czone poprzez zastosowanie
powierzchni wyłączonej z ru-
chu oraz wkomponowanie spe-
cjalnego oznakowania o barwie
czerwonej, przeznaczonego dla
rowerowych uczestników ru-
chu.

Ulice Sarenki 

i Białej Brzozy

W ramach wprowadzanej
organizacji ruchu ul. Sarenki
(odcinek od ul. Lisich Jarów do
ul. Leśnych Boginek) zyskała
układ jednokierunkowy z do-
puszczonym kontraruchem ro-
werowym oraz dodatkowe
miejsca postojowe pod szkołą.
Ponadto w ramach programu
„Poprawa bezpieczeństwa wo-
kół szkół” zmieniony został
układ drogowy również na ul.
Wisłockiego, która podobnie jak
ul. Sarenki stała się jednokie-
runkowa i zyskała równoległe
miejsca postojowe z kontraru-
chem rowerowym. Na dotych-
czas jednokierunkową ul. Białej
Brzozy, okalającą szkołę od jej
północnej strony, również
wprowadzono kontraruch ro-
werowy od strony ul. Wiekowej
Sosny. Ponadto ulica zyskała
nowe oznakowanie poziome.

Należy zdawać sobie sprawę,
że nie zawsze można poprawić

bezpieczeństwo poprzez samo
wprowadzenie zmian w stałej or-
ganizacji ruchu, tak jak to miało
miejsce w Zalesiu Górnym. Część
tematów wymaga przebudowy
układu drogowego, w postaci
choćby nawet krawężników 
– a to jest już wejście w proces in-
westycyjny.

Wkrótce kolejne szkoły

Jesteśmy w trakcie opraco-
wania projektów budowlanych
na przebudowę otoczenia szkół
w Głoskowie i Złotokłosie oraz

Szkoły Podstawowej nr 2 przy 
al. Kasztanów w Zalesiu Dolnym 
– na podstawie opracowanych 
i konsultowanych z dyrekcjami
szkół i rodzicami koncepcji. Dla
Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul.
Świętojańskiej w Piasecznie pra-
cujemy nad koncepcją poprawy
bezpieczeństwa i organizacji ru-
chu, którą wkrótce zaprezentu-
jemy dyrekcji szkoły i rodzicom.

Analizy z drona

Analizując sytuację przy
szkole, oprócz zbierania uwag 

i opinii, na podstawie nagrań 
z dronów obserwujemy za-
chowanie rodziców i dzieci 
– tych, którzy poruszają się
pieszo, rowerem, a także tych,
którzy korzystają z samo-
chodu lub autobusu. Wpro-
wadzane zmiany mają na celu
nie tylko ułatwienie bezpiecz-
nego dotarcia do szkoły, ale
również wyeliminowanie nie-
zgodnego z przepisami zacho-
wania się uczestników ruchu
drogowego.

*

W ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa wokół
szkół” stopniowo dążymy do kompleksowej poprawy bez-
pieczeństwa na ulicach i chodnikach zlokalizowanych
wokół szkół publicznych na terenie gminy Piaseczno.

Wyremontowana ulica Kwiatowa w Zalesiu Dolnym                                                                                               Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA

Okolice szkoły podstawowej w Zalesiu Górnym

Foto Michał Baran/URZĄD MIASTA

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Informujemy, że od 2 listopada 2020 roku Gminny Punkt

Konsultacyjny mieści się przy ul. Szkolnej 1 lok. 3 w Pia-

secznie.

Zapraszamy wszystkie osoby, które są zaniepokojone

bądź dostrzegają problem z używaniem alkoholu lub in-

nych substancji psychoaktywnych u siebie lub u innych

członków rodziny.

Gminny Punkt Konsultacyjny oferuje bezpłatnie: fachową

pomoc zmierzającą do zmiany trudnej sytuacji, informacje

o możliwościach profesjonalnej terapii odwykowej, moty-

wowanie i kierowanie do leczenia, wsparcie po zakończonej

terapii odwykowej, propagowanie zdrowego stylu życia.

Jeśli Twoje dziecko: trudno adaptuje się w przedszkolu,

nie chce chodzić do szkoły, ma problemy ze snem, moczy

się w nocy, nie chce jeść, jest płaczliwe, uparte – a Ty chciał-

byś o tym porozmawiać - zgłoś się do naszego punktu.

Na konsultacje zapraszamy w godzinach: poniedziałek –

środa 9.00–20.00, czwartek 9.00–17.00, piątek 9.00–20.00. Ist-

nieje możliwość kontaktu przez e-mail: gkrpa@piaseczno.eu.

W Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w Piasecznie

udzielana jest pomoc z zakresu psychologii i terapii uza-

leżnień, a we wtorki i środy w godz. 16.10–20.10 – bezpłatne

porady prawne z zakresu prawa rodzinnego dla miesz-

kańców gminy Piaseczno.

Gminny Punkt
Konsultacyjny
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Poznaj mobilną Kartę Mieszkańca

Aplikacja pozwala na korzystanie
ze wszystkich funkcjonalności
Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca
oraz Piaseczyńskiej Karty Dużej
Rodziny, w tym z bezpłatnych
przejazdów liniami L, zniżek 
w Centrum Kultury, na basenie
czy w sieci handlowej partnerów
karty. Z pomocą aplikacji bez pro-
blemów skorzystamy również 
z usług Biblioteki Publicznej Mia-
sta i Gminy Piaseczno.

Jak uruchomić aplikację

Po poprawnej instalacji apli-
kacja oferuje dwie możliwości
rozpoczęcia korzystania z mobil-
nej karty. Pierwsza opcja logowa-
nia – przez przyłożenie karty do
telefonu – dostępna jest dla po-
siadaczy tradycyjnej karty plasti-
kowej. Aby dodać swoją kartę do
aplikacji, należy w telefonie uru-
chomić obsługę standardu NFC,
a następnie przyłożyć swoją
Kartę Mieszkańca lub Kartę Dużej
Rodziny do tylnej części telefonu
– wtedy nastąpi automatyczne
wczytanie numeru karty. Kolej-
nym krokiem jest wpisanie w od-
powiednie pole numeru PESEL
posiadacza karty. I to wszystko,
po zaakceptowaniu danych apli-
kacja wyświetli wczytaną kartę.

Dla starszych telefonów nie-
posiadających czytnika NFC do-
stępna jest druga opcja – poprzez
formularz. W odpowiednie pola
należy wprowadzić najpierw PE-
SEL posiadacza, a potem jedena-
stoznakowy numer wczytywa-
nej karty. Efektem działania obu
opcji jest ten sam widok popraw-
nie wyświetlonej karty.

Czemu służy wersja 

mobilna

Elektroniczna wersja Piase-
czyńskiej Karty Mieszkańca zo-
stała stworzona z myślą o wygo-
dzie mieszkańców. Większość 
z nas i tak na co dzień korzysta ze
smartfona, więc taka karta jest za-
wsze pod ręką. Oprócz tradycyjnej
roli potwierdzenia faktu bycia
mieszkańcem oferuje szereg funk-
cjonalności w codziennym funk-

cjonowaniu w mieście. W aplikacji
można m.in. wyświetlić przysłu-
gujące nam zniżki i rabaty wraz 
z ich datą ważności, wyświetlić
kod kreskowy do wczytania 
w urządzeniach weryfikacyjnych,
skorzystać z mechanizmu wypo-
życzania rowerów miejskich czy
dokonać płatności za parkowanie
w strefach płatnych. Ponadto 
w głównym menu aplikacji znaj-
duje się planer podróży, który po
wpisaniu przystanku początko-
wego i końcowego wskaże nam,
jak najwygodniej i najszybciej do-
trzeć do celu.

Mobilna karta zapewni nam
również dostęp do aktualnego
rozkładu jazdy komunikacji miej-
skiej oraz pokaże na mapie, gdzie
znajduje się autobus, na który
czekamy. Dopełnieniem wszyst-
kich funkcjonalności jest bieżący
dostęp do aktualności z gminy.

Gdy zauważymy coś niepo-
kojącego, w łatwy sposób będzie
można skorzystać z wbudowa-
nego komunikatora wiadomości
i przesłać zgłoszenie, które trafi
wprost do urzędu. Obecnie do-
stępne opcje przewidują zgłosze-

nia dotyczące komunikacji lub
ogólne powiadomienie urzędu.
Tą drogą urząd będzie mógł też
udzielić nam odpowiedzi.

Minimum formalności bez

wizyty w urzędzie

Dotychczas aby przedłużyć
ważność Piaseczyńskiej Karty
Mieszkańca czy Piaseczyńskiej
Karty Dużej Rodziny, trzeba było
przyjść osobiście do urzędu. Po-
siadając mobilną wersję karty,
nie będzie to konieczne. Bezpo-
średnio z aplikacji posiadacz
karty ma zapewniony dostęp do
elektronicznego indywidual-
nego konta, przez które można
m.in. złożyć wniosek o przedłu-
żenie ważności karty, dokonać
zgłoszenia zagubienia karty czy
zawnioskować o wydanie jej du-
plikatu. Konto daje również
możliwość zarządzania kartami
członków rodziny. W tym celu
za pośrednictwem konta trzeba
złożyć wniosek o dołączenie kart

członków rodziny – po jego ak-
ceptacji w urzędzie na koncie
pojawi się dostęp do innych kart.
Taka możliwość oprócz przedłu-
żania czy zastrzegania ważności
karty daje również podgląd na
jej aktywność. Po wejściu w hi-
storię użycia karty dostaniemy
pełny wgląd w wykorzystanie
przysługujących nam zniżek czy
piknięć w miejskich czytnikach.

Karty całej rodziny 

w jednym miejscu

Aplikacja Piaseczyńskiej
Karty Mieszkańca została wy-
posażona także w mechanizm
wielokartowości, tzn. do naszej
aplikacji można dodać karty
członków swojej rodziny i oka-
zywać je w prosty sposób w ra-
zie potrzeby. Aby dodać kartę do
swojej aplikacji, trzeba znać nu-
mer dodawanej karty oraz PE-
SEL właściciela karty. Po wpro-
wadzeniu tych danych aplikacja
wyświetli dodawaną kartę do-

kładnie w taki sam sposób jak
naszą. Do aplikacji można dodać
dowolną ilość kart.

Bilet ZTM tradycyjnie

Jedynym miejscem, gdzie nie
będzie można na razie posłużyć
się mobilną wersją karty, jest ko-
munikacja miejska ZTM War-
szawa. Ci wszyscy, którzy na Kar-
cie Mieszkańca kodują bilety 30-
i 90-dniowe, nadal będą musieli
korzystać z tradycyjnej wersji pla-
stikowej. ZTM na chwilę obecną
nie udostępnia możliwości zako-
dowania biletu w inny niż trady-
cyjny sposób. Liczymy na to, że
w przyszłości się to zmieni.

Komu należy się karta

Przypominamy, że karta za-
równo w wersji plastikowej, jak 
i w wersji elektronicznej dostępna
jest dla mieszkańców gminy Pia-
seczno, którzy rozliczają swój po-
datek dochodowy na rzecz gminy
Piaseczno. W przypadku osób nie-
zameldowanych na pobyt stały do
ubiegania się o kartę konieczne jest
okazanie pierwszej strony zezna-
nia PIT z widocznym adresem za-
mieszkania na terenie gminy Pia-
seczno. Konieczne jest również
potwierdzenie złożenia tego ze-
znania w Urzędzie Skarbowym 
w Piasecznie (widoczna pieczątka
kancelarii urzędu). W przypadku
osób rozliczających się przez Inter-
net do pierwszej strony zeznania
PIT konieczne jest również dołą-
czenie dokumentu UPO (Urzędo-
wego Poświadczenia Odbioru) po-
wiązanego z zeznaniem.

Wniosek można złożyć przez
Internet, wypełniając formularz
elektroniczny na stronie  interne-
towej www.karta.piaseczno.eu
lub poprzez platformę ePUAP,
gdzie w wyszukiwarce należy
wpisać „Piaseczyńska Karta Miesz-
kańca” lub „Karta Dużej Rodziny”.

Po pozytywnym rozpatrze-
niu wniosku i przyznaniu prawa

posiadania Piaseczyńskiej Karty
Mieszkańca lub Piaseczyńskiej
Karty Dużej Rodziny można bez-
płatnie ściągnąć i zainstalować
aplikację karty. Aplikacje do-
stępne są dla systemu Android 
i systemu iOS – można je pobrać
bezpośrednio ze sklepów interne-
towych Google Play lub App Store.

Gdy karta straci ważność

Po uruchomieniu aplikacji na
głównym ekranie wyświetlana
jest data ważności karty. Gdy
karta straci ważność, aplikacja 
w ciągu 24 godzin sama wyloguje
się z konta i nie będzie możliwe
ponowne zalogowanie do aplika-
cji bez wcześniejszego jej prze-
dłużenia. Zablokowanie aplikacji
nie powoduje jednak zablokowa-
nia samego konta. W takim przy-
padku dostęp do konta będzie
możliwy jedynie przez stronę in-
ternetową karta.piaseczno.eu. Po
zalogowaniu dostępne będą opcje
przedłużenia ważności karty
mieszkańca.

Uwaga! Posługiwanie się
nieważną (tradycyjną lub elek-
troniczną) wersją karty trakto-
wane jest na równi z jej bra-
kiem. W takim przypadku
podczas kontroli uprawnień do
darmowego przejazdu gminną
komunikacją w piaseczyńskich
liniach L kontroler uprawniony
jest do nałożenia opłaty karnej.

Projekt pod nazwą „Uru-
chomienie e-usług związanych
z Piaseczyńską Kartą Miesz-
kańca w gminie Piaseczno”
współfinasowany ze środków
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowej II Wzrost 
e-potencjału Mazowsza, Dzia-
łanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie
2.1.2 E-usługi dla Mazowsza 
w ramach ZIT Regionalnego
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego
na lata 2014–2020.

Już jest! Nowa, mobilna wersja Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca. Już od połowy listopada w sklepach Google Play 
i App Store dostępna jest aplikacja zastępująca tradycyjną, plastikową wersję karty.

Skrzyżowanie w Zalesiu Dolnym już gotowe

To bardzo ważne skrzyżowa-
nie na mapie drogowej Pia-
seczna. Aleja Polskiego Pań-
stwa Podziemnego jest bardzo
ruchliwa w związku z tranzy-
tową funkcją dla południo-
wych miejscowości i ościen-
nych gmin, a w tym miejscu
skręca się z głównej drogi
m.in. w kierunku dwóch szkół
podstawowych, przedszkola
oraz Górek Szymona, popular-
nego terenu rekreacyjnego.
Kompleksowa przebudowa
była możliwa dzięki porozu-
mieniu gminy z Zarządem Wo-
jewództwa Mazowieckiego,
które podpisane zostało w 2018
roku.

W ramach rozbudowy wy-
konane zostały nowa jezdnia 
i dodatkowe pasy do lewoskrętu
z głównej drogi. Powstały też
chodnik i ścieżka rowerowa na
fragmentach alei 3 Maja i alei
Kasztanów. Wykonano również
odwodnienie i oświetlenie, 
a także nową, czterowlotową
sygnalizację świetlną. Skrzyżo-
wanie zostało zaprojektowane
w taki sposób, aby ochronić
przed wycinką cenny drzewo-
stan, zwłaszcza stare dęby.

– Inwestycja ta znacząco
zwiększy bezpieczeństwo na
ruchliwej trasie, gdzie dziś
trudno jest włączyć się do ruchu
z dróg podporządkowanych, 

a próba skrętu w lewo z głównej
drogi wstrzymuje cały ruch –
mówi burmistrz Daniel Putkie-
wicz. – Cieszy mnie to, że udało
się ją zrealizować bez opóźnień,
mam nadzieję, że podobnie bę-
dzie z prowadzonymi teraz pra-
cami na drugiej drodze woje-
wódzkiej, czyli ulicy Księcia
Janusza I Starego – dodaje bur-
mistrz.

Koszt inwestycji wynika-
jący z umowy z wykonawcą,
firmą Fal-Bruk, to 2 mln zł – i jest
to dobra wiadomość, gdyż jest
on niższy niż wcześniejsze ope-
raty. Inwestycja jest współfi-
nansowana przez Mazowiecki
Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Zakończyła się rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódz-
kiej 722 z aleją Kasztanów i aleją 3 Maja w Piasecznie. Teraz
miejsce to jest bezpieczniejsze i znacznie upłynnił się ruch.

Wyremontowane skrzyżowanie DW 722 alei Polskiego Państwa Podziemnego z aleją Kasztanów

oraz aleją 3 Maja w Zalesiu Dolnym                                                        Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA

Aplikacja daje łatwy dostęp do funkcjonalności przydatnych na co dzień

widoki ekranu aplikacji Piaseczyńska Karta Mieszkańca



Piaseczyńska KULTURA/SPOŁECZNE

widok na stronę przedsiebiorcze.piaseczno.eu

Z uwagi na trwającą epidemię i wprowadzone przez

rząd restrykcje, lokale gastronomiczne nie mogą działać

stacjonarnie – mogą jedynie wydawać dania na wynos lub

dowozić je do klientów. Chcemy wesprzeć branżę, dla-

tego na stronie www.przedsiebiorcze.piaseczno.eu

utworzyliśmy katalog lokali gastronomicznych z terenu

gminy Piaseczno, które dowożą jedzenie, a także tych, 

w których można odebrać zamówienie.

Obecność w katalogu jest bezpłatna. Jeżeli prowadzicie

lokal gastronomiczny na terenie gminy Piaseczno i świad-

czycie usługi na wynos lub z dowozem, to zgłoście swój

lokal na adres mailowy: przedsiebiorcze@piaseczno.eu.

W treści maila prosimy o podanie nazwy lokalu, strony in-

ternetowej i/lub strony na Facebooku, adresu korespon-

dencyjnego oraz numeru telefonu, przy pomocy którego

można zamawiać jedzenie.

Wspieraj lokalną gastronomię!

Wspieraj lokale gastronomiczne

Laureaci Pereł Mazowsza 2019

Z opóźnieniem przez pande-
mię, ale jednak szczęśliwie, za-
kończyła się V edycja konkursu
Perły Mazowsza 2019. Wyróż-
niono najlepiej rozwijające się
firmy, wyjątkowe wydarzenia
kulturalne, które promują re-
gion, a także sportowców i im-
prezy sportowe. Tegoroczne
wręczenie nagród w Gminie
Piaseczno odbyło się w reżimie
sanitarnym w październiku
2020 roku w Centrum Eduka-
cyjno-Multimedialnym.

Trzy statuetki Pereł Przed-
siębiorczości zdobył Hotel De-
Silva Warszawa Piaseczno.
Obiekt został wyróżniony 
w Gminie Piaseczno, Powiecie
Piaseczyńskim oraz na Ma-
zowszu.

Parapetówka u biblioteka-
rzy zorganizowana w Biblio-
tece Publicznej w Piasecznie
zdobyła Perłę Kultury Gminy
Piaseczno, natomiast Festiwal
im. Witolda Maliszewskiego,
odbywający się pod egidą Cen-
trum Kultury w Piasecznie,
wyróżniono Perłą Kultury Po-
wiatu Piaseczyńskiego.

W kategorii Sport i Tury-
styka statuetkę Perły w Gminie
Piaseczno otrzymał XI Frog Race,
organizowany od wielu lat przez
Stowarzyszenie “Kondycja”.

Relację dotyczącą wszyst-
kich kategorii i gmin, powiatów
i Mazowsza, znaleźć można na
stronie internetowej organiza-
tora konkursu Pereł Mazowsza
2019: www.perlymazowsza.pl.

Jak co roku nagrody Pereł Mazowsza przyznane zostały w kategoriach: Przedsię-
biorczość, Kultura, Sport i Turystyka.

Kiermasz Rękodzieła online

Foto Monika Waleryś

Chcąc wesprzeć w trudnym czasie pandemii rękodzielni-

ków i rzemieślników, Centrum Kultury w Piasecznie pod-

jęło się organizacji wirtualnego świątecznego Kiermaszu

Rękodzieła.

Akcja odbywa się za pomocą grupy na Facebooku 

o nazwie Piaseczyński Kiermasz Rękodzieła, dzięki której

twórcom będzie łatwiej zaprezentować dzieła, a miesz-

kańcom – znaleźć wyjątkowy prezent świąteczny.

– W tym dziwnym i trudnym czasie, gdy nic nie jest

pewne, chcemy wesprzeć naszych lokalnych rękodzielni-

ków z terenu powiatu piaseczyńskiego. Ułatwiamy też po-

szukiwania świątecznych prezentów wszystkim sympaty-

kom organizowanych przez nas kiermaszów i jarmarków.

Pojawiają się pierwsze oferty, ale to dopiero początek.

Zapraszamy do dołączania do grupy zarówno sprzedają-

cych, jak i kupujących. Wystarczy odpowiedzieć na trzy

krótkie pytania (osoby kupujące tylko na jedno!), zaak-

ceptować warunki grupy – i już można buszować między

wirtualnymi półkami z rękodziełem, rzemiosłem i innymi

lokalnymi wyrobami – wyjaśniają inicjatorzy akcji.

Rękodzielników prosimy o zapoznanie się z regulaminem

grupy facebookowej Piaseczyński Kiermasz Rękodzieła i prze-

strzeganie go, a mieszkańców zachęcamy do aktywnego za-

glądania i śledzenia oferty wirtualnego kiermaszu: www.kul-

turalni.pl/wydarzenie/kiermasz-rekodziela-online/.

Wspierajmy się lokalnie!

Wspierajmy się w epidemii

Jak można pomóc? Wystarczy
rozejrzeć się dookoła, czy w na-
szym najbliższym otoczeniu nie
ma osób z grup ryzyka lub osób
potrzebujących pomocy, któ-
rym możemy pomóc w zrobie-
niu zakupów, wyprowadzeniu
psa na spacer, dostarczeniu le-
ków czy wsparciu poprzez roz-
mowę telefoniczną. Jeśli znają

Państwo osoby potrzebujące
wsparcia albo jeśli sami chcą
Państwo wspierać tych najbar-
dziej potrzebujących, zachę-
camy do kontaktu mailowego –
wolontariat@piaseczno.pl lub
telefonicznego – 515 025 900.

Baza Wolontariatu 
Powiatu Piaseczyńskiego
wolontariat.piaseczno.pl

Seniorzy i osoby chore to grupa osób
szczególnie narażona na zakażenie ko-
ronawirusem. Połączmy nasze siły i za-
dbajmy o ich zdrowie i bezpieczeństwo,
uruchamiając pomoc dla osób szczegól-
nie zagrożonych czy wykluczonych ze
względu na sytuację epidemiczną.

Mikołajkowa 
Bajkowa Niedziela 

Spektakl „Świat Małej Księżniczki” Foto Teatr Wszelki

Festiwal im. Witolda Maliszewskiego wyróżniono Perłą Kultury

Powiatu Piaseczyńskiego Foto organizator Pereł Mazowsza

Centrum Kultury w Piasecznie
zaprasza na mikołajkowe spo-
tkanie online z cyklu Bajkowa
Niedziela.

6 grudnia o godz. 17.00 Teatr
Wszelki zaprezentuje spektakl
dla dzieci inspirowany serialem
animowanym pt. „Świat Małej
Księżniczki”. Będzie to barwna
opowieść o małej księżniczce,
która bardzo nie lubi sprzątać.
Pewnego dnia w okropnym ba-
łaganie ginie jej ukochany miś Gil-
bert. Okazuje się, że porwał go
Zły Porywacz i ukrył na Bezlud-
nej Wyspie. Księżniczka musi
wykazać się odwagą i wyruszyć

na wyprawę ratunkową. Czeka
ją mnóstwo przygód i ciekawych
spotkań. Czy uda jej się uratować
Gilberta, dzieciaki przekonają się
na spektaklu. Zapraszamy.

Scenariusz i reżyseria: Kata-
rzyna Taracińska- Badura.
Czas trwania ok 45 min.

Teatr Wszelki „Świat Małej
Księżniczki”
6 grudnia 2020 r., godz. 17.00
Transmisja LIVE na Facebooku
Centrum Kultury
www.b.com/CentrumKultu-
ryPiaseczno

Kalendarium Centrum
Kultury – GRUDZIEŃ 2020
Obowiązują wejściówki jedynie 
w sytuacji, kiedy zostaną znie-
sione lub zmienione obostrzenia
pandemiczne. Wszystkie wyda-
rzenia online na: b.com/Cen-
trumKulturyPiaseczno

3 grudnia, godz. 22.00
SCENA JÓZEFOSŁAW
KOLOROWIZJA wydanie specjalne

4 grudnia, godz. 20.00
NIC INNEGO. PRZEPOCZWA-
RZENIA. Koncert zespołu i gości

6 grudnia, godz. 9.00
PIASECZYŃSKI MIKORAJD.
Projekt świąteczny dla dzieci 
i ich najbliższych

6 grudnia, godz. 17.00
MIKOŁAJKOWA BAJKOWA NIE-
DZIELA. Teatr Wszelki „Świat Ma-
łej Księżniczki”

8 grudnia, godz. 19.30
PO NAPISACH KOŃCOWYCH
Film, rozmowa

9 grudnia, godz. 19.30
SCENA AKT VIII. SCENA LIII
Teatr Improv

11 grudnia, godz. 19.30
ŚWIECZOWISKO

15 grudnia, godz. 18.00 
MAGNESY Z PODRÓŻY
prowadzenie Magdalena Knitter

15 grudnia, godz. 20.00
WTOREK Z SATYRĄ CZYLI MA-
REK MAJEWSKI ZAPRASZA

16 grudnia, godz. 19:00
PEGAZ NA BIEGUNACH.OPO-
WIEŚCI PODRÓZNIKÓW

20 grudnia, godz. 11.30
KLUBOWY TEATRZYK. Ewa Go-
rzelak – „Miś z wyobraźnią”

20 grudnia, godz. 20.00
SCENA JÓZEFOSŁAW. Urszula
Fryzka i Jerzy Styczyński (Dżem)

29 grudnia, godz. 19.30
FOLKOLĘDA. KONCERT KOLĘD
Dorota Filipczak–Brzychcy –
– wokal, bęben szamański, Syl-
wia Biernat – fidel płocka,
skrzypce, wokal, Krystian Ję-
drzejczyk – bęben sznurowy,
wokal, Paweł Piotrowicz – gitara
klasyczna, szuflabas, wokal


