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Program wyrównywania różnic między regionami
Powiat Piaseczyński przystąpił do ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami, 
które zamieszkują regiony słabo rozwinięte ekonomicznie i społecznie w dostępie do reha-
bilitacji zawodowej i społecznej.

Beneficjenci mogą ubiegać się 
o pomoc ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych 
w następujących obszarach:

• obszar A – zapewnienie dostępno-
ści w wielorodzinnych budynkach 
mieszkalnych;

• obszar B – likwidacja barier w urzę-
dach, placówkach edukacyjnych lub 
środowiskowych domach samopomo-
cy w zakresie umożliwienia osobom 
niepełnosprawnym poruszania się i 
komunikowania;

• obszar C – tworzenie spółdzielni so-
cjalnych osób prawnych;

• obszar D – likwidacja barier trans-
portowych;

• obszar E – dofinansowanie wymaga-
nego wkładu własnego w projektach 
dotyczących aktywizacji i/lub inte-
gracji osób niepełnosprawnych;

• obszar F – tworzenie warsztatów tera-
pii zajęciowej oraz przeciwdziałanie 
degradacji infrastruktury istniejących 
warsztatów terapii zajęciowej;

• obszar G – skierowanie do powia-
tów poza algorytmem dodatkowych 
środków na finansowanie zadań usta-
wowych dotyczących rehabilitacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych.

Maksymalne dofinansowanie 
ze środków PFRON realizowanych 
projektów na terenie powiatu piase-
czyńskiego wynosi odpowiednio do:

• 30% kosztów realizacji projektu w 
obszarze A

• 30% kosztów realizacji projektu w 
obszarze B

• 45% kosztów realizacji projektu w 
obszarze C

• 55% kosztów realizacji projektu w 
obszarze D, natomiast 65% kosztów 
realizacji projektu w przypadku WTZ

• 15% całkowitych kosztów realizacji 

projektu unijnego stanowiącego część 
wkładu własnego w obszarze E

• obszar F – do 70% kosztów realizacji 
projektu nie więcej niż 15.000,00 
zł na każde miejsce dla osoby nie-
pełnosprawnej w warsztacie terapii 
zajęciowej, tworzone w wyniku rea-
lizacji programu lub do 80% kosztów 
realizacji projektu nie więcej niż 160 
000,00 zł. na remont bądź moderni-
zację przeciwdziałającą degradacji 
infrastruktury istniejącego warsztatu 
terapii zajęciowej;

• w przypadku obszaru G nie ustala się 
wskaźników kosztów, gdyż zadania 
realizowane przez powiat w ramach 
tego obszaru są szczegółowo regulo-
wane postanowieniami ustawowymi 
oraz właściwymi aktami wykonaw-
czymi.

Warunkiem udziału w Programie jest 
nieposiadanie:
1.  wymagalnych zobowiązań wobec 

PFRON,
2. zaległości w obowiązkowych wpła-

tach na PFRON,
3. wymagalnych zobowiązań wobec 

ZUS i Urzędu Skarbowego.

Środki stanowiące wkład własny bene-
ficjentów pomocy, bądź realizatorów 
Programu nie mogą pochodzić ze środ-
ków PFRON.

Wnioski w sprawie przystąpienia do 
realizacji projektów z ,,Programu wy-
równywania różnic między regionami 
III’’ wraz z wymaganymi załącznikami 
w ramach obszarów B, C, D, F i G należy 
składać w Kancelarii Starostwa Powia-
towego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 
14, w nieprzekraczalnym terminie do  
 lutego 2021 r.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych 
budynkach mieszkalnych dotyczące ob-
szaru A oraz samorządów gminnych, 
powiatowych i organizacji pozarządo-
wych dotyczące obszaru E programu, 
przyjmowane są w trybie ciągłym bez-
pośrednio w PFRON Oddział Warszawa.
Wzory wniosków, procedury realizacji 
oraz wszelkie dodatkowe informacje 
dotyczące programu znajdują się na 
stronie internetowej PFRON (www.
pfron.org.pl) w zakładce: Programy 
i zadania realizowane obecnie.

Link do wniosków: https://www.pfron.
org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-
-pfron/programy-i-zadania-real/program-
-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-
-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020/.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ,,Pro-
gramie wyrównywania różnic między 
regionami III’’ w 2021 roku!

źródło: piaseczno.pl
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Klub Kultury Co nowego?

Nowy Rok rozpoczynamy 
pokonkursową  wystawą 

zdjęć „Najpiękniejsza choinka 
2020” . W tym wydarzeniu 
on-line zaprezentowało się 19. 
świątecznych drzewek. Były 
tradycyjne z ozdobami ręcznie 
wykonanymi, bardzo wystro-
jone z szopką i prezentami, 
ale też i minimalistyczne, 
ekologiczne skonstruowane 
z gałęzi brzozy przystrojo-
ne plastrami pomarańczy i 
cytryn oraz choinka „żywa” 
pozostawiona w lesie. Nagro-
dziliśmy pięć, które zdobyły 
najwięcej lajków na naszym 
profilu na FB. 

Na ferie warsztaty i konkurs. 
W ferie prowadzimy bez prze-
rwy zajęcia on-line i dodatko-
wo 8 i 15 stycznia dla dzieci 
warsztaty on-line z rękodzieła 
dla babci i dziadka. Zapisy po-
przez e- mail: zalesie.gorne@
kulturalni.pl 

Mamy też propozycje dla 
wszystkich aktywnych, któ-
rzy śpiewają, malują, grają na 
instrumencie, tańczę, rzeźbią, 
nagrywają filmiki, recytują 
poezję albo po prostu chcą na-
kręcić się kreatywnie podczas 
ferii –  stwórzcie swój własny, 
oryginalny i niepowtarzalny 
film (nakręć się!) i zgłoś się 
do konkursu. KONKURS trwa 
od dnia 4 stycznia 2021 r. do 
dnia 22 stycznia 2021 r. Zapra-
szamy wszystkich, bez limitu 
wieku! Szczegóły i Regulamin 
Konkursu na www.kulturalni.
pl Kontakt: nakrecsie@kul-
turalni.pl 

Tematem przewodnim jest - 
tak bardzo pożądana w tych 
czasach pandemii -  empa-
tia czyli współodczuwanie 
różnych uczuć, smutku, cier-
pienia, strachu, żalu, ale też 
i radości itd.

Nagrodzeni w 13 festiwalu 
Sztukatorzy
Zapraszamy 23 stycznia o go-
dzinie 18. na transmisje na FB 
Centrum Kultury w Piasecznie 
koncertu finałowego 13 festi-
walu Sztukatorzy. Jednocześ-
nie w imieniu organizatorów 
bardzo dziękujemy za wszyst-
kie nadesłane utwory. W tym 
roku wyzwanie okazało się to 
trudne, tym bardziej docenia-
my Wasz wysiłek i zaangażo-
wanie. Mamy także nadzieję, 
że spotkamy się w przyszłym 

roku w bardziej sprzyjają-
cych okolicznościach. Już 
dziś serdecznie zapraszamy. 
Tymczasem, zgodnie z obiet-
nicą prezentujemy tegorocz-
ne wyniki. Jury, w składzie: 
Barbara Sobolewska, Stani-
sław Szczyciński, Fryderyk 
Babiński, Jacek Solecki po-
stanowiło przyznać następu-
jące nagrody w konkursie na 
piosenkę autorską: I miejsce 
dla Pawła Górskiego za pio-
senkę pt. „Kolęda”, II miejsce 
dla Marii Chmielewskiej za 
piosenkę pt. „Spadam” i III 
miejsce ex æquo  dla Kata-
rzyny Reguły za piosenkę pt. 
„Siódmy zmysł” oraz dla Mał-
gorzaty Bartczak za piosenkę 
pt. „Ciche szeptanie”.  Wy-
różniono  Elżbietę Zaworską 
i Małgorzatę Krukowicz za 
przesłanie zawarte w tekście 
do piosenki pt. „Ku słońcu” 
oraz jedną nagrodę główną w 
konkursie poezji dla Kacpra 
Dobrzyńskiego za wiersz pt. 
„Tęsknota”. 

WOŚP i nagość w sztuce  /

Przygotowujemy się też do 
29 Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy wspólnie 
z Centrum Kultury w Piasecz-
nie. Już od 25 do 31 stycznia 
na FB CK będą się odbywały 
spotkania, koncerty, spektakle, 
aukcja itd.

Natomiast w sobotę 30 stycz-
nia o godz. 18.00 planujemy 
spotkanie on-line (FB CK) 
ze sztuką ARCY HISTORIE 
DZIEŁ, tym razem tematem 
przewodnim będzie „Nagość 
w sztuce”. Nagie ciało od 
zawsze inspiruje artystów. 
Już w sztuce prehistorycznej 
znane były nagie wizerunki 
bogiń. Paleolityczną Wenus 
z Willendorfu uwieczniono 
z wyraźnymi żeńskimi atry-
butami jako boginię życia 
oraz płodności. W kanonie 
sztuki wysokiej akt urósł do 
najwyższego przykładu ar-
tystycznego osiągnięcia. Jest 
sposobem wyrażania sensual-
ności, emancypacji, piękna 
ludzkiego ciała, a także prze-
łamuje kulturowe tabu. Nie 
reprezentuje obiektywnego 
piękna lecz jest przetworzony 
według upodobań, świato-
poglądu czasów, w których 
powstaje. Nagość  jest spo-
sobem wyrażania sensualno-
ści, ale też wyrazem protestu. 
Począwszy od Venus z Milo, 
poprzez renesansowe piękno-
ści – akty cieszą się ogromną 
popularnością, pomimo że 
często bywają uznawane za 
kontrowersyjne. Podczas spot-
kania zostaną przedstawione 
dzieła interpretujące nagość, 
które bez wapienia zapisały 
się na kartach historii sztuki. 
Na wszystkie proponowane w 
styczniu wydarzenia  serdecznie 
ZAPRASZAMY! oprac. ms

Zapraszamy na wystawę w realu oraz na zajęcia, warsztaty, spotkania i koncert finałowy  
13 Festiwalu Sztukatorzy w sieci.
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W niskim szerokim rondlu rozpuść smalec, do gorącego 
wkładaj pączki i smaż je na złocisty kolor, odwracaj 
w trakcie smażenia. Wykładaj na papierowy ręcznik. 
Po osączeniu posyp cukrem pudrem.
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Literacka wyprawa do Czech
W 2021 roku Biblioteka Publiczna co miesiąc promować będzie literaturę
innego raju. Styczeń to wycieczka do Czech. 
Dorosłym czytelnikom pro-
ponujemy powieści Evžena 
Bočka, który popularność zy-
skał dzięki serii o arystokrat-
ce. W zalesiańskiej biblio-
tece znajdziecie wszystkie 
cztery, wydane do tej pory, 
tomy opowiadające o rodzi-
nie Kostków, która przenosi 
się z Ameryki do Czech, by 
osiąść w dawnej siedzibie 
rodu. Mieszkanie w zamku 
wcale nie będzie takie, jak 
wydawało się głównej bo-

haterce i narratorce, nasto-
letniej Marii, a i rodzina nie 
do końca będzie umiała odna-
leźć się w nowej sytuacji – o 
służbie, która odzwyczaiła się 
od usługiwania, nie wspo-
minając. Boček opowiada 
perypetie rodziny Kostków 
w satyryczny sposób. Hu-
mor w tych niewielkich ob-
jętościowo powieściach to 
zdecydowanie mocna strona, 
co potwierdza nagroda dla 
„najzabawniejszej książki 

roku”. Nie brakuje komizmu 
sytuacyjnego, lecz także 
drwin z przywar i nałogów, 
co nie każdemu czytelnikowi 
może się spodobać. Warto 
jednak podejść do tej serii z 
przymrużeniem oka. 

Młodszym czytelnikom po-
lecamy serię książek o Kre-
ciku. To jeden z najbardziej 
znanych bohaterów czeskich 
kreskówek. Kultowa postać 
powstała w 1957 roku, a do  

dziś bawi kolejne pokole-
nia czytelników i widzów. 
W bibliotece znajdziecie 
kilka tytułów opowiada-
jących o przygodach tego 
sympatycznego bohatera i 
jego przyjaciół. To świetna 
lektura do wspólnego czy-
tania – dla młodszych może 
to być pierwsze spotkanie z 
Krecikiem, a dla rodziców 
sentymentalna podróż do 
dzieciństwa. 

Agnieszka Deja

Historie Odnalezione 3
Dziękujemy za wszystkie gratulacje i ciepłe słowa, które otrzymujemy po zakończeniu kolejnej edycji 
projektu Historie Odnalezione 3. Miło nam, ze nasze wydawnictwo spotkało się z sympatycznym 
odzewem czytelników, mamy nadzieje na ciąg dalszy.
Jest to trzecia edycja tej serii, 
która upowszechnia opowie-
ści Zalesian o ich związkach 
z naszą wsią, ciekawych wy-
darzeniach i interesujących 
ludziach. Pomysł robienia 
wywiadów na tematy za-
lesiańskie zrodził się 5 lat 
temu i realizowany był przez 
żeńską grupkę entuzjastek 
nazywających się Zalesiań-
skimi Mąciczkami. Pierwszy 
projekt HO maił miejsce w 
2016, a drugi w 2017. Każdy 
przyniósł wiele ciekawych 
spotkań, gazetkę i kończył 
się wernisażem.

Projekt „Historie odnalezio-
ne” chce przywrócić społecz-
ności lokalnej jej historię (i 
dużą i małą). Rodziny na-
pływowe poczują się dzięki 

temu bardziej u siebie i, że 
tu jest ich mała ojczyzna, 
z którą można się utożsa-
miać, a nie tylko miejsce do 
spania.  „Starzy” zalesianie 
(zarówno beneficjenci jak i 
ci, którzy „tylko” zobaczą 
rezultaty projektu – na wy-
stawie, w publikacjach, itp.) 
docenią wartość tej historii i 
tych historii przez duże „H:, 
która/które są także historia-
mi ich rodziców, dziadków 
czy pradziadków. Dla obu 
typów mieszkańców będzie 
to ważny krok do budowania 
poczucia własnej tożsamości.

Działania rozpoczęliśmy na 
wiosnę, od szkoleń z narzę-
dzia do spotkań online. Z 
powodu pandemii, wykorzy-
staliśmy ten sposób komuni-

kacji. Warsztaty umiejętności 
dziennikarskich, fotograficz-
nych i cyfrowych odbyły 
się na platformie zoom. Nie 
wszyscy uczestnicy byli prze-
konani do takiego sposobu 
współpracy.

Pasjonatkami odkrywania 
historii Zalesia są Ewa Ka-
mińska i Nina Wierzbicka, 
których zapał mobilizował 
do pracy cały zespół. Swoimi 
wspomnieniami podzieliły 
się Jola Jarosz-Hryniewicz, 
Ania Królikowska, Ania Żół-
kiewska, Ela Nowińska oraz 
Ewa Kamińska i Nina Wierz-
bicka. Biuletyny z tekstami 
są dostępne w bibliotece, w 
sklepach w Zalesiu i na fa-
cebooku Historii Odnalezio-
nych (https://www.facebook.
com/historie.odnalezione) 
Plakat zrobiła Grażyna Ku-
charska.

Wernisaż odbył się też na 
zoomie. Autorki czytały 
swoje wspomnienia, oglą-
daliśmy zdjęcia z domowych 
archiwów. Wzięło w nim 
udział wiele osób, nie tyl-
ko z Zalesia. Był też okazją 
do wspomnień uczestników 
spotkania, rozmów o naszej 

“małej ojczyźnie” i nawią-
zania kontaktów.

Projekt realizowany był przez 
Stowarzyszenie Rodziców 
TU. W projekcie brały udział 
dzieci i młodzież z Domów 
Dzieci  w Pęcherach oraz 
grupa pań z Zalesia Górnego 
i okolicznych wsi.

Wspierała nas Biblioteka 
Publiczna w Piasecznie i 
niezawodna pani Danuta 
Wiśniakowska. 

Planujemy gotowe plansze ze 
zdjęciami i wspomnieniami 
udostępnić w bibliotece w 
Zalesiu Górnym. 

Lokomotywą naszych działań 
jest JGS, która na potrzeby 
projektu nauczyła nas po-
sługiwać się zoomem, zała-
twiała wszystkie formalności 
i zakupy, a czasem (w razie 
potrzeby) poganiała nas do 
roboty, o przepraszam, mo-
tywowała nas do energicz-
niejszych działań.

Projekt finansowany z budże-
tu gminy Piaseczno.

Ewa Kamińska i Julita 
Gopsz-Stasiakfot. Julita Gopsz-Stasiak
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Uczniowie i Nauczyciele

Szko y Podstawowej w Zalesiu
Górnym

Sk adamy  Wam
serdeczne podzi kowania

za okazan  hojno  i 
owocn  wspó prac

Kolejny  raz  stali cie  si   dowodem
na  istnienie  ludzi  dobrej woli,

na  których  mo na  polega !
Z zebranych przez Was artyku ów

przygotowali my 10 paczek wi tecznych

Dyrekcja i Pracownicy
O rodka Pomocy Spo ecznej

w Piasecznie

Stycze 2021

Szanowni Mieszka cy
Osiedla „Dom Rodzinny”

Sk adamy
Wam  serdeczne  podzi kowania  za  okazane 

serce dla Grzegorza, Adama i ich matki.
Dzi ki Wam mo liwy by zakup niezb dnych

artyku ów gospodarstwa domowego, ywno ci i
odzie y.

Kolejny  raz  stali cie  si   dowodem
na  istnienie  ludzi  dobrej  woli,

na  których  mo na  polega !

                             Bogus awa  Meissner
                       wraz z

                          Adamem , Grzegorzem  i ich Matk

Stycze 2021




