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odbędzie się 17 lutego
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Sesja dostępna online,
porządek obrad na stronie
www.piaseczno.eu.

Do 9 lutego br. można składać
kandydatury do Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno na rachmistrza
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań.
Szczegóły na www.piaseczno.eu.

Piaseczyński Sztab podczas 29.
ﬁnału zebrał 193 514,34 zł. Relacja z wydarzenia dostępna jest
na www.facebook.com/CentrumKulturyPiaseczno.

Zmiany w komunikacji

Budżet gminy na 2021 rok
Wydatki gminy w bieżącym roku zostały ustalone na poziomie około 752,7 miliona złotych.
Na same inwestycje, remonty i zakupy inwestycyjne przewidziano ponad 153 miliony, nie wliczając nakładów ponoszonych przez gminne spółki, posiadające własne budżety. Dokończonych
zostanie kilka dużych inwestycji, głównie w obszarze oświaty, rozpoczęte zostaną też nowe.

Od 25 stycznia obowiązują nowe rozkłady jazdy autobusów oraz zmodyﬁkowane zostały ich trasy.
str. 2

Powiększamy park

Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie
zagospodarowania terenów, o które powiększony zostanie Park Miejski w Piasecznie.
str. 3

Śródmieście Piaseczna
w rejestrze zabytków

Budżet został uchwalony tuż przed
świętami, 22 grudnia 2020 r., dzięki
czemu od samego początku roku
można było działać w oparciu o nowy
budżet, co jest szczególnie istotne
przy czasochłonnych i skomplikowanych procedurach przetargowych.
Jak widać po liczbach, trudne
okoliczności nie stanęły na przeszkodzie ambitnym planom inwestycyjnym. Budżet gminy jest prawie
o 80 mln zł większy niż w planie na
2020 rok, z czego aż o 37 mln zł zwiększył się plan wydatków inwestycyjnych i remontowych. – Trudny rok
2020 zarówno mocno doświadczył
wielu naszych mieszkańców, zwłaszcza przedsiębiorców z branż objętych ścisłym lockdownem, jak i odbił
się na dochodach gminy – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.
więcej na stronach 4-5

Sygnalizacja na Nadarzyńskiej
Pomysł zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Nadarzyńskiej
ma być elementem ciągu komunikacyjnego, który, dzięki budowie świateł także na ul. Żeromskiego, stworzy kolejne dogodne połączenie z obwodnicą.

Mazowiecki Konserwator Zabytków wpisał obszar śródmieścia Piaseczna do rejestru zabytków.
str. 3

Stołówki na kartę

W gminnych szkołach ruszył system zarządania posiłkami szkolnymi na podstawie
Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca.
str. 6

Inwentaryzacja pieców
Ruszają badania ankietowe dotyczące
posiadanych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych.
str. 7

Podczas remontu skrzyżowania na
ul. Dworcowej zmieniona został organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul.
Nadarzyńskiej z ul. Kościuszki, aby
ułatwić wyjazd samochodów z zachodniej części miasta w kierunku
Warszawy. To rozwiązanie nie przypadło do gustu wielu mieszkańcom,
którzy swoje niezadowolenie wyrażali na forach internetowych. Teraz,
po otwarciu ul. Dworcowej, gmina
chce zaproponować nowe rozwiązanie, czyli budowę świateł na tym
skrzyżowaniu, co również spowodowało krytyczne komentarze w Internecie.
– Rozumiem użytkowników, którzy w pierwszym odruchu proponują
najprostszy sposób: „Przełóżmy wajchę w drugą stronę i będzie dobrze,
najlepiej tak, jak było wcześniej!”. Ale
czy było dobrze? –zadaje retoryczne
pytanie burmistrz Daniel Putkiewicz.
Ważenie argumentów
za i przeciw
– Przed podjęciem decyzji staram
się zapoznać ze wszystkimi argumentami, nie działać tyko emocjonalnie –
przekonuje burmistrz. Samochodów
przybywa, korki były, tylko sznurek

samochodów stał od kolejnych świateł przy ul. Chyliczkowskiej czy ul.
Młynarskiej. Obecnie korek wydaje
się krótszy, a za ul. Nadarzyńską praktycznie go nie widać, co pozwala łatwiej rozjechać się w ul. Sienkiewicza
i do ronda „Solidarności”, łatwiej jest
zaparkować czy potem wycofać się
i włączyć do ruchu.
Warto zwrócić uwagę na to, że coraz więcej kierowców korzysta z nowego
połączenia wschód – zachód ul. Nadarzyńską w kierunku ul. Żeromskiego
i należy rozważyć, czy rezygnować
z dwukierunkowego odcinka ul. Sierakowskiego w stronę ul. Żeromskiego. Oś
ul. Nadarzyńskiej od ul. Dworcowej już
znacząco odciąża oś ul. Jana Pawła II –
Chyliczkowska, a to z kolei ułatwi ruch
linii autobusowych na tych ulicach. – Poprosiłem o liczby pojazdów na skrzyżowaniu we wszystkich relacjach z ostatnich miesięcy, warto poznać te cyfry
i opinie ekspertów – mówi burmistrz.
Światła na ul. Żeromskiego
są w budżecie
Dodatkowo wzmocnieniem tej
osi będzie już wkrótce budowa sygnalizacji świetlnej na wyjeździe
z ul. Żeromskiego na obwodnicę

Foto widok na skrzyżowanie z monitoringu miejskiego
i uruchomienie projektowanego
obecnie połączenia ul. Żeromskiego
od PWiK do ul. Chyliczkowskiej obok
planowanego basenu „na porzeczkach”. To realnie odciąży ul. Chyliczkowską i będzie dodatkowym wygodnym wyjazdem na obwodnicę
w kierunku zarówno Warszawy, jak
i Góry Kalwarii, a także ułatwi jazdę
na wprost w kierunku Konstancina.

– Układ urbanistyczny historycznego centrum, po wpisaniu do
rejestru zabytków, nie pozwala na
wiele, ale i tak robimy to, co jest możliwe – na przykład budowane jest
właśnie nowe połączenie ul. Czajewicza do ul. Kościelnej – aby kierowcy mieli różne, alternatywne
trasy – przekonuje burmistrz.
dokończenie na stronie 2
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Zmiany w transporcie publicznym
Zapowiadane wcześniej zmiany w transporcie publicznym zostały wprowadzone przez ZTM 25 stycznia 2021 r. Ostateczne rozstrzygnięcie przeprowadzonego przez ZTM postępowania przetargowego na usługi przewozowe liniami L
na terenie gminy Piaseczno nastąpiło 12 stycznia 2021 r.

Obowiązki podatkowe
Budujesz dom? A może masz mieszkanie, działkę lub garaż, albo prowadzisz działalność gospodarczą? Dowiedz
się, kiedy płacisz podatek od nieruchomości. Sprawdź,
czy płacisz go samodzielnie, czy z innymi osobami.
Co jest opodatkowane: grunty, budynki lub ich części,
budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Kto płaci podatek: właściciele, użytkownicy wieczyści,
samoistni posiadacze, w niektórych przypadkach – posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego.
Kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
zdarzenie powodujące władanie nieruchomością lub jej
składnikami (które wynika z prawa własności, samoistnego posiadania, wieczystego użytkowania czy posiadania
zależnego). Jeżeli obowiązek podatkowy ma związek
z istnieniem budowli albo budynku lub ich części, to powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym
budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto
użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed
ich ostatecznym wykończeniem.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca,
w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Czynności i dokumenty
Podatnicy podatku od nieruchomości składają informacje lub deklaracje do burmistrza (organu podatkowego),
właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów
opodatkowania (tj. gruntów, budynków itp.). Wzory formularzy określa rozporządzenie Ministra Finansów.
Jeżeli osoba fizyczna rozpoczyna działalność gospodarczą w domu lub budynku mieszkalnym oraz/albo zajmuje część nieruchomości na prowadzenie działalności
gospodarczej, ma obowiązek złożyć do organu podatkowego (burmistrza) informację w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1 z właściwymi załącznikami), wskazując,
jaka część nieruchomości (lokalu, budynku, gruntu) będzie zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej.
Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi
współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie
osoby ﬁzycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki), która nie posiada osobowości
prawnej, wówczas osoba ﬁzyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach
obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osoba
ﬁzyczna nie otrzymuje decyzji o wysokości podatku.
Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień na
podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zarówno
ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą Rady Gminy)
Osoby fizyczne składają informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia,
w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie
albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zdarzenie
powodujące zmianę wysokości opodatkowania.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym
spółki nieposiadające osobowości prawnej, składają deklarację na podatek od nieruchomości do 31 stycznia roku
podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po
tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.
Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości
mogą być składane przez Internet.
Niedopełnienie ww. obowiązków może skutkować nałożeniem kary grzywny za wykroczenie skarbowe.

– Transport publiczny, jeśli chodzi
zarówno o połączenia z Warszawą, jak i o komunikację wewnątrz gminy, jest w ostatnich
latach naszym widocznym priorytetem. Zaczynaliśmy kilka lat
temu od kilkumilionowych
kwot, teraz roczna kwota doﬁnansowania systemu przez
gminę Piaseczno wynosi aż 20
mln zł – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz. – Organizatorem
transportu na naszym terenie jest
Zarząd Transportu Miejskiego, to
z nim ustalane są wszystkie
zmiany i propozycje, które muszą
zyskać akceptację Warszawy,
współﬁnansującej nasz wspólny
system. Czasem konieczne są więc
pewne kompromisy, jednak sukcesywnie zagęszczamy sieć połączeń, zwiększamy ilość kursów
oraz proponujemy nowe rozwiązania i korzyści dla mieszkańców
– dodaje burmistrz. Na przykład
posiadacze Piaseczyńskiej Karty
Mieszkańca mogą bez opłat korzystać z linii L, cieszyć się wspólnym
biletem na kolej i liczyć na doﬁnansowanie biletów okresowych.
Najważniejsze z wprowadzonych rozwiązań to:
• przywrócenie kursowania 709
do dworca PKP Piaseczno (wybrane kursy poza szczytem do
przystanku Szkolna01);
• wydłużenie trasy L13 do Góry
Kalwarii w wybranych, wariantowych kursach;
• nowa linia L23 obsługująca odpowiednio Żabieniec, Siedliska
i Chylice;
• zmiana trasy L24 przez Ja-

strzębie i Konstancin do Chylic
(wydzielone kursy wariantowe
dojadą do Chylic, zawrotka na
rondzie przy ul. Sielskiej; są to
kursy specjalnie wydłużone dla
obsługi Szkoły Podstawowej
w Chylicach);
• wydłużenie linii L32 obsługującej połączenia z Grochowej
przez Bogatki i Chyliczki do
Chylic;
• nowa linia L52 z Grochowej,
Łbisk do Piaseczna, i dalej przez
Chyliczki do Chylic;
• zmiana trasy linii L39, która
zapewni obsługę komunikacyjną osiedli przy ul. Jarząbka
i dowiezie pasażerów do Szpitala św. Anny w Piasecznie;
• likwidacja wszystkich linii P,
czyli P1, P2 i P3;
• linie P1 i P3 zostaną zastąpione
przejazdem linii L39;
• linia P2 zostanie zastąpiona
przejazdem linii L23 ze wsparciem linii L24 na przystanku Mostowa 02 (dot. obszaru Żabieńca);
• trasy pozostałych linii: L2, L5,
L12, L25, nie ulegają zmianom.
Tymczasowe trasy
objazdowe
Trwające roboty budowlane,
obejmujące ulicę Księcia Janusza
I Starego w Piasecznie oraz ulicę
Dworską w Chylicach, wymusiły dla części linii tymczasowe
trasy objazdowe, które zostaną
zmodyﬁkowane w chwili zakończenia poszczególnych inwestycji drogowych.
Wszystkie zmiany uwidocznione są na planszach dla
poszczególnych linii, dostęp-

nych na stronie internetowej
gminy www.piaseczno.eu.
Nowe rozkłady jazdy
Powyższe zmiany wprowadzają nowe, skoordynowane
w miarę możliwości rozkłady
jazdy dla wszystkich linii, dostępne
na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego wtp.waw.pl.
Przewiduje się możliwość korekt
tych rozkładów – będziemy analizować uwagi pasażerów, a ewentualne zmiany w rozkładach jazdy
będą wprowadzone w pierwszej
połowie lutego br. Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag i wniosków
drogą elektroniczną na adresy:
urzad@piaseczno.eu i it@piaseczno.eu. Pomogą one w optymalizacji i ewentualnych korektach
wdrażanych zmian.

Nowe linie L bezpłatne dla
posiadaczy Piaseczyńskiej
Karty Mieszkańca
Od 18 stycznia br. posiadacze
Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca
mogą bezpłatnie korzystać także
z przejazdów tzw. prażmowskimi liniami L, czyli L17 i L19,
a mieszkańcy gminy Prażmów
(na zasadzie wzajemności) mogą
jeździć nieodpłatnie wszystkimi
naszymi liniami autobusowymi
L. Wzajemnie honorowane będą
Prażmowska i Piaseczyńska
Karta Mieszkańca. Lista „elek”
z bezpłatnym przejazdem dla
posiadaczy PKM wygląda następująco: L2, L5, L12, L13, L17,
L19, L23, L24, L25, L32, L39, L52.
Bezpłatny przejazd dotyczy całej długości tras tych linii.
*

Sygnalizacja na Nadarzyńskiej
dokończenie ze strony 1
Te wszystkie argumenty zostały wzięte pod uwagę przy decyzji o zaprojektowaniu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Nadarzyńskiej
i Kościuszki. Sygnalizacja powinna być dostosowana do
zmieniających się warunków
i ruchu z obu kierunków, co
oznacza, że ul. Nadarzyńska nie
będzie uprzywilejowana tak jak
dzisiaj, co wiele osób drażni.
Centrum przyjazne także
dla pieszych i rowerzystów
Wdrożenie tego pomysłu
opóźniło się z powodu przedłużającego się postępowania konserwatora zabytków. Gdyby nie
to, temat nie budziłby już takich
kontrowersji. Trzeba jeszcze
wziąć pod uwagę, że trwa przetarg na przebudowę ul. Puławskiej i budowę pasów i dróg rowerowych zgodnie z projektem
doﬁnansowanym z UE. Przetarg
trwa, a roboty utrudnią wkrótce
przejazd ulicami Puławską i Kościuszki. – Trwają też prace na
ul. Księcia Janusza, dlatego proszę jeszcze o cierpliwość, żeby
co miesiąc nie zmieniać organi-

Po wybudowaniu świateł na Nadarzyńskiej i Żeromskiego wzmocni się druga oś dróg łączących
miasto z obwodnicą / drogą krajową D79
zacji ruchu, do której przyzwyczajamy się powoli. Wszystkim
nam powinno zależeć na tym,
aby centrum miasta, z licznymi
aktywnościami społecznymi,

z usługami w dobrej jakości
przestrzeni publicznej, tętniło
życiem. Centrum powinno być
przyjazne dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla tych prze-

jeżdżających samochodami, ale
także dla rowerzystów i pieszych – apeluje Daniel Putkiewicz Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno.
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Powiększamy park miejski
– konsultacje społeczne
Park Miejski im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie rozwija się. Do przekształcenia
w ogólnodostępną przestrzeń publiczną miasto przeznaczyło cztery hektary niezagospodarowanego obszaru przylegającego do parku od strony południowej. Tak
ważny projekt nie może powstać bez udziału mieszkańców. Konsultacje społeczne
rozpoczęły się 25 stycznia. Ich zwieńczeniem będzie prezentacja koncepcji parku,
zaplanowanej na drugą połowę kwietnia. Od Państwa zależą nowe funkcje parku!
Ankieta online
Zachęcamy do wypełnienia ankiety umieszczonej na
stronie internetowej konsultacji (jest to ponownie uruchomiona ankieta, którą część
z Państwa już wypełniła podczas wiosennych prac studentów WSEiZ), a także do osobistej rozmowy z projektantami
podczas organizowanych punktów konsultacyjnych.
Zapraszamy do składania
swoich uwag i pomysłów poprzez:
⇒ stronę konsultacji: www.konsultacjepark.piaseczno.eu,
⇒ proﬁl konsultacji: fb.com/RewitalizacjaPiaseczna,
⇒ kontakt mailowy: konsultacjepark@piaseczno.eu,
⇒ ankietę dostępną na stronie
internetowej i proﬁlu konsultacji w dniach 25.01. – 7.02.2021 r.,
⇒ punkty konsultacyjne: park
miejski przy placu zabaw –
– możliwość osobistej rozmowy
z projektantami,
• 30 i 31 stycznia – zbierane były
uwagi i sugestie przedprojektowe.
• 13.03.2021, godz. 11.00–15.00 –
zbieramy uwagi do koncepcji
wstępnej.
Dyżury telefoniczne projektantów: tel. 512 638 637.
Zakres konsultacji:
Teren objęty projektem został podzielony na dwa obszary
w zależności od czasu ich realizacji. Bliższy nazwaliśmy zakresem realizacyjnym, zaś dalszy
zakresem studialnym.
Zakres koncepcji realizacyjny (oznaczony na mapie kolorem zielonym) – obejmuje
przestrzeń, gdzie opracowana
na podstawie konsultacji społecznych koncepcja będzie podstawą do przygotowania dokumentacji technicznej parku
miejskiego. W następnej kolejności stanie się ona podstawą
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Historyczny układ urbanistyczny
wpisany do rejestru zabytków

Foto Tomasz Nizielski
Zakończone zostało postępowanie wszczęte na początku
lipca 2020 roku przez Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania do rejestru
zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego
historycznego układu urbanistycznego miasta Piaseczna.
Obszar śródmieścia, wyznaczony na mapach w załączniku graﬁcznym do decyzji, wpisany został do rejestru zabytków z dniem 22 stycznia 2021 r.
Szansa dla miasta, ale i utrudnienia
– Sama decyzja i jej uzasadnienie zwracają uwagę na
wyjątkową historię miasta, wartość historycznego centrum. Z pewnością wykorzystamy to w budowie tożsamości
i marki Piaseczna – deklaruje burmistrz Daniel Putkiewicz.
– Zależy nam, aby historyczne centrum było „salonem”
miasta, miejscem społecznej aktywności w zadbanej przestrzeni publicznej. To wymaga realizacji wielu przedsięwzięć, a skutkiem tej decyzji mogą być dodatkowe administracyjne utrudnienia przy realizacji inwestycji zarówno
prywatnych, jak i publicznych – dodaje burmistrz.

Widok z góry na obszar poddany konsultacjom społecznym
prac budowlanych oraz rewitalizacyjnych.
Zakres koncepcji studialny
(oznaczony kolorem pomarańczowym) – obejmuje tereny, które nie
będą podlegać przekształceniom
w najbliższej przyszłości, jednak
są istotne z punktu widzenia całości założenia parkowego i jego
funkcjonowania.

Wytyczne projektowe:
Na terenie objętym konsultacjami planowanych jest już
kilka elementów zagospodarowania. Ich obecność wynika
z zapisów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz opracowywanych
wcześniej koncepcji i projektów.
Są to tzw. wytyczne projektowe.

Moderatorzy konsultacji
– kim jesteśmy?
My, czyli mgr. inż. architekt
krajobrazu Urszula Michalska
i mgr. inż. architekt Paweł Pytlasiński, jesteśmy zespołem architektów z pracowni architektury
krajobrazu Ksztaltownia.pl. Projektowaniem przestrzeni publicznej zajmujemy się od ponad
dziesięciu lat. Obecnie na zlecenie miasta Piaseczno opracowujemy koncepcję zagospodarowania nowej części parku miejskiego. Niezwykle istotnym elementem prac koncepcyjnych są
prowadzone właśnie konsultacje
społeczne dotyczące przyszłego
wyglądu tej części parku.

Nowy ciąg pieszo-jezdny
Przez park przebiegać będzie
nowa droga o charakterze ciągu
pieszo-jezdnego. Będzie ona łączyć ulicę Chyliczkowską z ulicą
Elizy Orzeszkowej.
Zbiorniki retencyjne
W związku z planowaną na rok
2025 rozbudową drogi krajowej
nr 79 (ul. Armii Krajowej) po jej
zachodniej stronie powstaną
zbiorniki retencjonujące wodę
opadową pochodzącą z tej drogi.
Do tego czasu teren zgodnie
z zapisami MPZP powinien pozostać w swoim obecnym charakterze, tj. jako otwarta przestrzeń polany parkowej.

Graﬁka pracownia Ksztaltownia.pl
Nowa funkcja zabytkowej zabudowy
Znajdująca się w granicy opracowania zabytkowa zabudowa
dworku „Poniatówka” oraz pozostałe zaznaczone na planie
budynki przejdą w nieokreślonej bliżej przyszłości rewaloryzację. W „Poniatówce” planowane jest utworzenie kawiarni,
natomiast pozostałe budynki
w przyszłości będą pełnić funkcje kulturalne i usługowe, wzbogacając charakter parku.
Tężnia solankowa
W nowej części parku, zgodnie
z założeniami zwycięskiego projektu budżetu partycypacyjnego,
ma powstać tężnia. Jej dokładna lokalizacja, forma i estetyka są kwestią otwartą i chcemy o tym porozmawiać w trakcie konsultacji.
Wszelkie uwagi dotyczące
programu parku, nawierzchni,
zieleni, funkcji będą dla nas projektantów nieocenioną wartością w procesie tworzenia koncepcji wstępnych, które zostaną
przedstawione około 8-10 lutego.

Przy wsparciu architektów
Pracownicy urzędu miasta współpracowali z urzędnikami
konserwatora. W toku postępowania udało się skorygować
obszar, uściślić granice, jednak w przyszłości wiele będzie
zależało od współpracy i sprawności administracji w uzgadnianiu i wydawaniu poszczególnych decyzji. Gmina aktywnie
uczestniczyła w ustalaniu granic obszaru, przy wsparciu architektów i urbanistów z SARP (Stowarzyszenie Architektów
Polskich). Reprezentacja urzędników, radnych oraz mieszkańców wzięła udział w wizji lokalnej. Kolejne dyskusje i spotkania dotyczyły zakresu planowanego obszaru. Gmina złożyła przygotowane we współpracy z SARP opracowanie
proponowanych granic historycznego układu miasta.
Wstrzymane inwestycje, korekta obszaru
Wszczęcie postępowania wstrzymało liczne inwestycje
w tym rejonie miasta. Ostatecznie granica została ustalona,
obejmując najcenniejszy w ocenie konserwatora fragment
miasta. W stosunku do pierwotnego zamysłu zwolniony
został teren przy sądzie i w rejonie ul. Czajewicza, który
przedstawia mniejsze walory historyczne. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznaczy, że wchodzi
w życie z dniem podjęcia.
Jakie ograniczenia narzuca decyzja konserwatora?
Mówi o tym pouczenie opublikowane w obwieszczeniu,
do którego link oraz szkice obszaru dostępne są na stronie
internetowej www.piaseczno.eu.
– Postaramy się wkrótce przekazać mieszkańcom więcej
informacji o poszczególnych procedurach. Jednak wcześniej
chcielibyśmy wyjaśnić i potwierdzić niektóre sprawy u źródła, czyli konserwatora wojewódzkiego, a także w starostwie, które wydaje pozwolenia związane z robotami budowlanymi – wyjaśnia burmistrz.

Jak postępować w przypadku tzw. alertów smogowych
W okresie zimowym, przy braku wiatru i zwiększonym ogrzewaniu domów paliwem stałym, może dojść do przekroczeń poziomów
dopuszczalnych i docelowych substancji (np. pyłów, benzo(a)pirenu, tlenków azotu) w powietrzu i wystąpienia zjawiska smogu.
Trzy poziomy ostrzeżeń
Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska wydaje powiadomienia
o ryzyku lub przekroczeniu norm,
które potocznie nazywane są alertami smogowymi. System informowania społeczeństwa opiera się na
trzech poziomach alertów, w których podawany jest m.in. czas trwania alertu, obszar obowiązywania
oraz wskazywana jest grupa ludności wrażliwej na smog i środki
ostrożności, które mają być przez
nią podjęte, a także informacje
o obowiązujących ograniczeniach
i innych środkach zaradczych. Są to
następujące poziomy:

– poziom 1 – kolor żółty,
– poziom 2 – kolor pomarańczowy,
– poziom 3 – kolor czerwony.
Droga takiego alertu jest następująca: od Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego, dalej do Powiatowego i Miejskiego Centrum Zarządzania, które niezwłocznie powiadamia burmistrza, społeczeństwo,
placówki edukacyjne i szkolno-wychowawcze, służby, policję, straż
miejską, placówki ochrony zdrowia i zarządy dróg.
Realizując obowiązek informacyjny, po otrzymaniu alertu gmina

Piaseczno publikuje go na swojej
stronie www.piaseczno.eu. Jeśli
przekroczenia norm substancji są
bardzo duże, gmina stara się wtedy
informować mieszkańców także za
pośrednictwem systemu SMS.
Przepisy regulujące
sposoby postępowania
Sposób postępowania służb,
instytucji, ale również mieszkańców, określają zapisy uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 8.09.2020 r. w sprawie
programu ochrony powietrza dla
stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekro-

czone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
Zalecenia, gdy mamy smog
Załącznik nr 7 do tej uchwały
prezentuje sposoby postępowania
w przypadku ryzyka przekroczenia poziomów alarmowych konkretnych szkodliwych substancji.
W przypadku alertu żółtego,
gdy występuje przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, gmina zamieszcza na stronie informację o alercie
wraz z zaleceniami dla mieszkańców do korzystania z komunikacji
publicznej oraz zakazem używa-

nia kominków, jeśli nie są jedynym
źródłem ciepła, a także zakazem
używania dmuchaw do liści.
W alercie pomarańczowym
do zaleceń i zakazów obowiązujących w alercie żółtym dochodzą
inne, takie jak ograniczenie intensywnego wysiłku ﬁzycznego na
zewnątrz czy ograniczenie wietrzenia pomieszczeń. Powinny się
też wtedy odbywać zwiększone
kontrole palenisk domowych
przez straż miejską w rejonach
o wysokim ryzyku spalania odpadów, kontrole pojazdów pod kątem jakości spalin, kontrole czystości dróg wyjazdowych z budów

(straż miejska, policja, zarządcy
dróg) czy zraszanie pryzm materiałów sypkich (ﬁrmy).
W przypadku alertu czerwonego, aby ograniczyć natężenie ruchu samochodowego, gmina dodatkowo wprowadza bezpłatne
przejazdy komunikacją miejską
dla posiadaczy aut (nawet jeśli nie
posiadają Piaseczyńskiej Karty
Miejskiej, która uprawnia do bezpłatnych przejazdów) oraz może
zakazać używania spalinowego
sprzętu ogrodniczego.
Szczegółowe informacje na
stronie www.powietrze.mazovia.pl oraz www.piaseczno.eu.
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Budżet gminy na 2021 rok
Wydatki gminy w bieżącym roku zostały ustalone na poziomie
około 752,7 miliona złotych. Na same inwestycje, remonty i zakupy inwestycyjne przewidziano ponad 153 miliony, nie wliczając nakładów ponoszonych przez gminne spółki, posiadające
własne budżety. Dokończonych zostanie kilka dużych inwestycji, głównie w obszarze oświaty, rozpoczęte zostaną też nowe.
Budżet został uchwalony tuż
przed świętami, 22 grudnia 2020
roku, dzięki czemu od samego
początku roku można było działać w oparciu o nowy budżet, co
jest szczególnie istotne przy czasochłonnych i skomplikowanych procedurach przetargowych.
Epidemia nam
nie przeszkodzi
Jak widać po liczbach,
trudne okoliczności nie stanęły
na przeszkodzie ambitnym planom inwestycyjnym. Budżet

bez względu na trudniejsze
okoliczności zdecydowaliśmy
o kontynuacji naszego ambitnego wieloletniego planu inwestycyjnego. Widać to było chociażby na naszych ulicach
i skrzyżowaniach, których
w ostatnim czasie wiele wyremontowaliśmy – podkreśla burmistrz. – Na wiele z zaplanowanych przez nas inwestycji
mieszkańcy czekają od lat,
mamy gotowe projekty lub rozpoczęte realizacje, dlatego woleliśmy zwiększyć deﬁcyt budżetowy, który i tak w przy-

Obligacje pokryją deﬁcyt
Dochód gminy w 2021 roku
wynosi 638,6 mln zł, z czego dochody własne to 367,9 mln zł. Zaplanowane wydatki to kwota
znacznie wyższa, bo aż 752,6
mln zł, a deﬁcyt w wysokości 114
mln zł zostanie sﬁnansowany
przychodami z emisji papierów
wartościowych. – Zdecydowaliśmy się na emisję obligacji, aby
móc zrealizować inwestycje zapisane już wcześniej w wieloletnim planie inwestycyjnym,
w związku z którymi poczyniliśmy już zaawansowane przygo-

Remontowana ul. Księcia Janusza I Starego - droga wojewódzka łącząca miasto z obwodnicą
Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
gminy jest prawie o 80 mln zł
większy niż w planie na 2020
rok, z czego aż o 37 mln zł zwiększył się plan wydatków inwestycyjnych i remontowych.
– Trudny rok 2020 zarówno
mocno doświadczył wielu naszych mieszkańców, zwłaszcza
przedsiębiorców z branż objętych ścisłym lockdownem, jak
i odbił się na dochodach gminy
– mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. Gmina musiała wygospodarować środki na nowe wydatki związane z sytuacją kryzysową, rezygnowała również
z części swoich dochodów, stosując ulgi w opłatach, odraczając płatności czy umarzając niektóre zaległości, chociażby
z tytułu wynajmu gminnych lokali. Jednak dochody gminy,
zwłaszcza wpływy z podatku
PIT, nie spadły aż tak drastycznie, jak można byłoby się spodziewać, czy jak ma to miejsce
w innych miejscach kraju. – Nie
możemy też traktować epidemii jako usprawiedliwienia dla
naszej bezczynności, dlatego

padku naszej gminy jest bezpieczny, niż czekać z założonymi rękami na to, co przyniesie przyszłość – dodaje burmistrz Piaseczna.
Budżet przyjęty znaczną
większością, choć niejednogłośnie
Przyjęcie planu działań dla
piaseczyńskiego samorządu na
kolejny rok poprzedziła burzliwa dyskusja podczas sesji budżetowej. Został on ostatecznie
przyjęty 18 głosami radnych za,
przy 5 głosach radnych opozycyjnych przeciwnych uchwale,
czyli dokładnie tak samo, jak
w głosowaniu nad budżetem
z roku poprzedniego. Projekt był
wcześniej długo omawiany
w komisjach problemowych,
gdzie proponowano do niego
poprawki, a skarbnik gminy,
burmistrz oraz jego zastępcy
udzielali szczegółowych wyjaśnień. Projekt budżetu uzyskał
też pozytywną opinię Komisji
Finansów oraz Regionalnej Izby
Obrachunkowej.

towania koncepcyjne czy dokumentacyjne, a także ponieśliśmy
konkretne nakłady ﬁnansowe –
wyjaśnia burmistrz Daniel Putkiewicz.
Dochody z podatku od osób
ﬁzycznych wyniosą 217 mln zł,
czyli dokładnie tyle, ile w budżecie na 2020 rok. Można
w tym przypadku mówić jednak o spadku, gdyż w tym czasie wzrosła nam liczba mieszkańców. Niewątpliwie jest to
jeden z wyraźnych symptomów epidemii. Na poziom dochodów negatywny wpływ ma
też zmiana polityki ﬁskalnej
rządu. W 2019 roku zostały bowiem obniżone podatki i pojawiły się kolejne ulgi, jednak do
dziś samorządy nie otrzymały
żadnej rekompensaty, co więcej
– zlecone im zostały kolejne
kosztowne zadania, także związane z walką z epidemią.
Subwencja oświatowa z budżetu państwa wynosi 99 mln
zł, jest więc o 7 mln zł wyższa
od tej w 2020 roku, ale łączne
wydatki na oświatę wzrosły aż

Do tego należy dodać:
- 1,3 mln zł na zadania remontowe
- 15 mln zł na zakupy inwestycyjne (10 mln zł na
wykupy gruntów)
- 17,5 mln zł na inwestycje gminnych spółek
- 5,3 mln zł na drogi powiatowe i wojewódzkie
w formie pomocy ﬁnansowej

o 18 mln zł, do kwoty 228 mln
zł, więc jak widać grubo ponad
połowę do tego zadania dopłaca
gmina z dochodów własnych.
Od kilku lat wysokość budżetu
gminy nie odzwierciedla wprost
jej możliwości operacyjnych,
gdyż znaczną część dochodów
stanowią środki z dotacji celowych z budżetu państwa, które
są redystrybuowane dalej,
w postaci choćby wypłat w ramach programu Rodzina 500+.
Wydatki na ten cel wynieść
mają w tym roku aż 126 mln zł.
Dochody z podatków lokalnych oraz innych opłat pobieranych przez gminę zaplanowane
są na 79 mln zł. Prognozowane
dochody z podatku od osób prawnych wyniosą tyle samo, co
w 2019 i 2020 r. – czyli 8,5 mln zł.
Struktura wydatków
Wydatki gminy zostały zaplanowane na poziomie 752,6
mln zł i są o prawie 80 mln zł
wyższe, niż te zawarte w planie
budżetu z 2020 roku.
Struktura wydatków budżetowych jest przedstawiona
na okładce „Gazety Piaseczyńskiej”.
Nie jest niespodzianką, że
największe wydatki związane
są z oświatą i wychowaniem,
łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą (czyli świetlicami)
jest to bowiem 237,4 mln zł.
Drugą pozycję w budżecie
ostatnimi laty stanowią wydatki na program Rodzina 500+
oraz inne świadczenia rodzinne
i alimentacyjne – 152,9 mln zł.
Znacznie więcej niż w ubiegłym
roku, bo 118,5 mln zł, przeznaczono na transport i drogi. 73
mln zł – to wydatki na gospo-

darkę komunalną i ochronę środowiska, z czego ponad 38 mln
zł przewidziano na utrzymanie
systemu gospodarki odpadami.
„Janosikowe”, które nasza
gmina musi odprowadzać do budżetu państwa na rzecz słabiej
rozwiniętych regionów, wynosi
8,1 mln zł. Wydatki na admini-

175,8
mln zł
tyle na
inwestycje
i remonty
przeznaczyć
chce
w 2021 roku
gmina wraz
ze spółkami
miejskimi
strację wynoszą 43 mln zł i stanowią 5,7% budżetu (czyli mniej
niż w roku 2020, w którym stanowiły 6,2 %, i znacznie mniej niż
w roku 2019, gdy stanowiły 7,8%
budżetu). Na bardzo wysokim
poziomie zostały zaplanowane

wydatki na kulturę i ochronę
dziedzictwa narodowego – 34,1
mln zł oraz na sport – 17,8 mln zł.
158 milionów
na inwestycje i remonty
Dużo, bo ponad 21% budżetu
przeznaczone jest na zadania inwestycyjne i remontowe. Ogółem będzie to 158 mln zł łącznie
z dotacjami, jakie gmina przekazuje powiatowi i województwu
na budowę dróg. Do kwoty tej należy też doliczyć kilkanaście milionów złotych przeznaczonych
na inwestycje przez gminne
spółki PWiK oraz PCU.
– W budżecie zaplanowane
są 174 zadania inwestycyjne,
których listę uzupełniają zadania remontowe oraz zakupy inwestycyjne – wymienia burmistrz Daniel Putkiewicz.
Bezwzględnie wśród tych
zadań prym wiedzie budowa
dróg, chodników, skrzyżowań
i parkingów. Na ten cel przeznaczona jest rekordowa kwota
82,6 mln zł. Drugą pozycję
w budżecie zajmują modernizowane obiekty historyczne
z przeznaczeniem na funkcje
kulturalne – to blisko 22 mln zł.
Na nowe obiekty sportowe
przeznaczone będzie z kolei 5,5
mln zł. Kontynuowane będą
rzecz jasna inwestycje oświatowe, m.in. dokończona zostanie budowa hali sportowej przy
szkole w Złotokłosie, to w tym
roku ponad 10 mln zł, a łącznie
na ten cel przeznaczono 13,8
mln zł. Za kwotę 3 mln zł zostanie dokończona modernizacja
szkoły w Głoskowie, której
łączny koszt wynosi 10,6 mln zł.
Rozpocznie się za to modernizacja budynku szkoły przy ul.

W tym roku rozpocznie się remont zabytkowych obiektów: Poniatówki, Domu Zośki oraz budynku dawnej remizy OSP
Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
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Sikorskiego. Na ten cel przeznaczono łącznie 7 mln zł, z czego
2,5 mln zł w tym roku. Z większych wydatków oświatowych
należy też wymienić budowę
fotowoltaiki na obiekcie CEM za
950 tys. zł.
Jedną z ﬂagowych tegorocznych inwestycji będzie budowa
Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej, w miejscu dawnego Przedszkola nr 5.
Ten obiekt z prawdziwego zdarzenia, na który czekają nasi
starsi mieszkańcy, to koszt 10
mln zł.
Kontynuowany będzie też
program rewitalizacji przestrzeni publicznej. Po zakończeniu w zeszłym roku drugiego
etapu rewaloryzacji parku miejskiego wraz ze stawem, rozpoczęliśmy konsultacje społeczne
dotyczące powiększenia rekreacyjnej przestrzeni parkowej
o niezagospodarowany teren
w kierunku obwodnicy. Będą
też realizowane inne mniejsze
projekty, takie jak skwer przy
ul. Cyraneczki, aranżacja przestrzeni publicznej wokół nowej
siedziby Klubu Kultury w Józefosławiu, patio przy ul. Warszawskiej 1, parku w Złotokłosie
czy placów sołeckich w miejscowościach.
Drogi i komunikacja
– nie da się nie zauważyć
Mimo pandemii rok 2020
upłynął pod znakiem budowy
dróg. Z pewnością odczuli to
kierowcy, których powroty do
domu były opóźnione przez remontowane skrzyżowania czy
odcinki dróg. Ci sami kierowcy
muszą jednak przyznać, że inwestycje te było bardzo potrzebne i znacząco poprawiły
nie tylko jakość nawierzchni,
ale przede wszystkim bezpieczeństwo.
Mamy więc informację
z jednej strony radosną, a z drugiej nakazującą uzbroić się
w cierpliwość – w 2021 roku
gmina nie zamierza zwalniać
tempa, gdyż na zadania komunikacyjne przeznaczyła rekordową kwotę 88 mln zł. Podobnie

jak w poprzednim roku lista zadań drogowych to około 100 pozycji. Do najważniejszych należy zaliczyć dokończenie
przebudowy drogi wojewódzkiej, czyli ul. Księcia Janusza. To
koszt 6,3 mln zł, z czego ponad
5 mln zł trzeba będzie dopłacić
w tym roku. Wymieniając
tylko największe zaplanowane
w tym roku inwestycje, warto
wspomnieć o przebudowie ulic
Puławskiej i Kościuszki pod kątem ułatwień dla rowerzystów
– koszt 3 mln zł. Jeśli chodzi
o rowery, to kolejne 3 mln zł
przeznaczone są na kontynuację budowy systemu ścieżek
rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Kontynuowane będzie
zadanie budowy ulic Geodetów,
Rubinowej, Granitowej – na ten
cel w tegorocznym budżecie jest
10,5 mln zł. W mieście zrealizowane zostaną m.in. ul. Czajewicza – 3,9 mln zł, ul. 11 Listopada
– 3,2 mln zł, ul. Wiśniowa – 2,3
mln zł, al. Róż – 2,3 mln zł, układ
komunikacyjny Okrężna, Redutowa, Konopnicka – 2,3 mln zł,
rozpocznie się też przebudowa
kolejnego fragmentu ul. Energetycznej – 1 mln zł w tym roku
i kolejne 4 mln zł w następnym,
a także Marusarzówny – 1,3 mln
zł. Zrealizowana zostanie również sygnalizacja świetlna na
skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego. Liczne zadania będą też
realizowane poza miastem. Dokańczany jest układ komunikacyjny połączeń z powstająca
trasą S7, łączny koszt kilkuletniego programu wyniósł 24 mln
zł. Realizowany będzie, wart 2,2
mln zł, program poprawy bezpieczeństwa wokół szkoły
w Złotokłosie. Podobny program, wart 2,3 mln zł, przygotowywany jest dla otoczenia
szkoły w Jazgarzewie. Poprawa
otoczenia szkół ma być też realizowana w Chylicach i Gołkowie. Z większych inwestycji –
rozpocznie się budowa ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i Żabieńcu, jej łączny koszt to 7,8
mln zł. Budowana za sumę 3,7
mln zł będzie droga 10 KLD w Jó-
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zefosławiu od ul. Cyraneczki do
ul. Działkowej. W budżecie są
też zaplanowane środki na
wsparcie gminy Konstancin-Jeziorna w przypadku rozpoczęcia przez naszych sąsiadów
przebudowy okolicznych ulic,
w tym ul. Działkowej. Realizowane będzie zadanie budowy
ulic Sybiraków, Wysockiej, Nadziei w Julianowie za 1,6 mln zł,
budowa ul. Cyraneczki na terenie Julianowa – 3,4 mln zł, ul.
Karłowatej Sosny w Pilawie za
1,2 mln zł, ul. Kwiatów Polnych
w Wólce Kozodawskiej – 1,6 mln
zł. Pełna lista inwestycji oraz
wieloletni plan inwestycyjny
dostępne są w uchwale budżetowej na stronie internetowej
www.bip.piaseczno.eu.
Duże środki, bo aż 4,3 mln zł,
zostały też rozdysponowane na
budowę i modernizację oświetlenia ulicznego.
Do 20 mln zł zwiększone
zostały roczne wydatki na lokalny transport drogowy. W tej
kwocie zawiera się zarówno
współﬁnansowanie autobusów
podmiejskich, wspólnego biletu
na kolej czy funkcjonowanie linii wewnętrznych L, jak i doﬁnansowanie biletów okresowych mieszkańców w ramach
programu Warszawa+. Zmiany
dotyczące przebiegu tras, nowe
autobusy L, likwidacja linii P
oraz nowe rozkłady jazdy weszły w życie pod koniec stycznia
2021 – piszemy o nich szerzej
w oddzielnym artykule.
Kultura – nowa jakość
starych obiektów
W 2021 roku w końcu zaczną być widoczne pierwsze
efekty przejęcia i wykupienia
przez gminę zabytkowych
obiektów, w których w przyszłości mają być realizowane
cele kulturalne. Zakończona zostanie przebudowa Starej Plebanii, która ma się stać główną siedzibą nowego Muzeum Piaseczna – koszt realizacji obiektu
to 5,5 mln zł. Rozpoczną się też
prawdopodobnie prace w obiektach, gdzie do tej pory trwał mozolny i cierpliwy proces projek-

Koncepcja projektowanego basenu przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie
Wizualizacja: Maciej Popławski Pracownia z Wrocławia
towy, uzgadniany z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków. Koszt modernizacji
„Poniatówki” – zabytkowego
dworku w parku miejskim – to
5,3 mln zł, zaś Domu „Zośki”
w Zalesiu Dolnym – 3,8 mln zł.
Wszystkie te obiekty mają stanowić zaplecze tworzącego się
muzeum. Równolegle z projektowaniem remontów trwa
przygotowywanie koncepcji
wystaw i narracji historycznej,
jaka ma być w tych obiektach
eksponowana. Rozpoczęła się za
to już przebudowa historycznego budynku po OSP, gdzie
kosztem 6,3 mln zł powstanie
Galeria Sztuki Nowoczesnej
„Strażnica”. Jak widać, równolegle dzieje się wiele prac przygotowawczych, aby Piaseczno zyskało nowe atrakcyjne obiekty
użyteczności publicznej. „W odwodzie” są jeszcze budynki Starej Mleczarni oraz „Poniatówki”
– ale to znacznie kosztowniejsze
obiekty, na których modernizację trzeba będzie znaleźć w kolejnych budżetach co najmniej
po kilkanaście milionów złotych. Na razie Stara Mleczarnia
zostanie zabezpieczona siatką,
a w sprawie „Poniatówki” trwają

rozmowy, gdyż gmina nie jest
właścicielem tego budynku.
W budżecie na 2021 rok zaplanowane jest także rozpoczęcie prac nad budową świetlic
w Głoskowie oraz w Żabieńcu.
Sport – budowa basenu
i centrum sportu
Nowy basen to największa
inwestycja „pięciolatki”. Po wyłonieniu w konkursie architektonicznym zwycięskiej koncepcji, gmina podpisała umowę
z autorem na wykonanie kompleksowego projektu budowlanego. Prace projektowe potrwają
rok, a później zostanie wyłoniony wykonawca tej szacowanej na 44 mln zł inwestycji.
W budżecie zaplanowane
zostały też środki w wysokości
2,4 mln zł na projekt rozbudowy
istniejącej infrastruktury na stadionie miejskim. Ponadto zmodernizowany zostanie street
workout w parku miejskim, powstanie boisko w Henrykowie
Uroczu, na obiekcie dzisiejszego
basenu zainstalowana zostanie
fotowoltaika, rozpocznie się program budowy małych skateparków w Henrykowie Uroczu, Józefosławiu, Wólce Kozodawskiej

i Bobrowcu oraz przygotowanie
budowy toru modelarskiego
przy ul. Puławskiej.
Budżet Obywatelski
W budżetach poszczególnych wydziałów i jednostek zabezpieczone są też środki na realizację zadań w ramach Budżetu
Obywatelskiego. W 2021 roku realizowane będą projekty, które
w procesie głosowania uzyskały
kolejno największą liczbę głosów, aż do wyczerpania ogólnej
kwoty w wysokości 1 000 000
złotch przeznaczonej na ich realizację. Wśród 19 zwycięskich
zadań dominują projekty związane zielenią miejską i z dbaniem o środowisko. Nie zabrakło
również zadań o charakterze
sportowym, kulturalnym oraz
związanych z małą architekturą.
Łączna wartość wszystkich wygranych projektów do BO wynosi 991 900 zł.
Na wiosnę planowany
jest start kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego, tym
razem zgłaszane i poddane
pod głosowanie będą projekty, które zaimplementowane zostaną do budżetu
gminy na 2022 rok.

Inwestycje miejskich spółek
Każdego roku gminne spółki w imieniu samorządu inwestują co najmniej kilkanaście
milionów złotych w gminną infrastrukturę.
Chodzi przede wszystkim o zadania związane z rozwojem sieci
wodno-kanalizacyjnej i systemów oczyszczających ścieki,
a także, w części miasta, z dostarczaniem ciepła i ciepłej wody.
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Jest to największa spółka
należąca do gminy, która w 2021
roku zaplanowała na zadania
inwestycyjne kwotę 13,5 mln zł.
W bieżącym roku będą przez
nią realizowane m.in.:
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie – etap V
oraz VI; zakres to około 20 km
sieci kanalizacyjnej wraz z 660
odgałęzieniami;
• budowa około 1,5 km sieci wodociągowej w Nowinkach;

• zakończenie prac nad rozbudową i modernizacją stacji
uzdatniania wody w Wólce Kozodawskiej.
Podobnie jak w poprzednich latach PWiK przeznaczy
około 2 mln zł na modernizację
i remonty infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej, m.in.
układu odwodnienia osadu na
oczyszczalni ścieków w Piasecznie, oraz na remonty na
stacjach uzdatniania wody
(Jazgarzew, Siedliska, Mieszkowo, Grochowa).
Budowa kanału przerzutowego Głosków-Piaseczno pozwoliła na przekierowanie
części ścieków sanitarnych z obszaru zlewni oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej do
oczyszczalni ścieków w Piasecz-

nie. Inwestycja ta umożliwiła
również wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków
w Głoskowie.
W nadchodzącym roku
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji planuje ogłosić postępowanie przetargowe na
prace projektowe dotyczące modernizacji i rozbudowy stacji
uzdatniania wody w Głoskowie.
Jednocześnie miejska spółka
oczekuje na ostateczną decyzję
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie dotyczącą przyznania pożyczki na rozbudowę
i modernizację stacji uzdatniana
wody w Wólce Kozodawskiej
wraz z możliwością jej częściowego umorzenia do 30% kwoty
pożyczki.

Przypominamy, że w latach
2017–2020 spółka na inwestycje
przeznaczyła 86 mln zł.
Przedsiębiorstwo
Ciepłowniczo-Usługowe
Pod koniec 2020 roku spółka
ogłosiła przetarg na małą wysoko sprawną kogenerację.
Termin składania ofert upływa
5 lutego br., a budżet przewidziany na realizację to około
4 mln zł. Po zrealizowaniu tego
projektu pod koniec roku lub
w pierwszym kwartale roku
2022 ciepłownia powinna stać
się elektrociepłownią.
W tym roku wykonane będą
też dalsze przyłącza do trzech
nowych budynków i trzech budynków likwidujących własne
kotłownie.

Foto archiwum PWiK Piaseczno
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Stołówki szkolne na kartę – jak korzystać
Po feriach zimowych we wszystkich szkołach na terenie gminy Piaseczno ruszył system informatyczny do zarządzania, zamawiania oraz rozliczania posiłków. Do korzystania z posiłków niezbędne jest posiadanie Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca.
Ważne informacje techniczne i organizacyjne
dla rodziców
Aby na stołówce szkolnej założyć konto dla swojego dziecka,
należy kliknąć w link dostępny
na stronie: karta.piaseczno.eu.
W przypadku, gdy mają Państwo
co najmniej dwoje dzieci, które
uczęszczają do tej samej szkoły,
ale w dwóch różnych obiektach
– dotyczy Szkoły Podstawowej nr
1 (al. Kalin i ul. Świętojańska) oraz
Szkoły Podstawowej nr 5 (ul.
Szkolna i ul. Sikorskiego) – konieczne jest założenie dwóch
osobnych kont przy użyciu
dwóch różnych adresów e-mail.
Wynika to z organizacji tych placówek, ponieważ każda stołówka
w gminie ma osobne konto bankowe do wpłat za posiłki.
– Z jednej strony nowy system ułatwi zarządzanie, zamawianie i rozliczanie posiłków.
Z drugiej strony jest motywacją,
aby ci mieszkańcy, którzy nie
rozliczają podatków w miejscu
zamieszkania, zaczęli to robić.
Teraz za usługi publiczne z których oni korzystają płacą de
facto pozostali mieszkańcy –
wyjaśnia wiceburmistrz Hanna
Kułakowska- Michalak.
Karta bezpłatna
dla każdego mieszkańca
Piaseczyńska Karta Mieszkańca wydawana jest bezpłatnie, a do jej posiadania uprawnieni są wyłącznie mieszkańcy
gminy Piaseczno. Aby wyrobić
kartę, należy złożyć wniosek do
Referatu Innowacji Miejskich.
Dokumenty można złożyć:
• za pośrednictwem formularzy
elektronicznych umieszczonych
w zakładce „Złóż wniosek” lub „Logowanie” na stronie internetowej
karta.piaseczno.eu (preferowana
forma składania – najkrótszy czas
potrzebny na wyrobienie karty);
•przez wrzucenie dokumentów
do wystawionej w tym celu,
oznaczonej skrzynki w siedzibie Referatu Innowacji Miejskich przy ul. Puławskiej 5 (wewnątrz budynku).
Do wniosku trzeba dołączyć
zdjęcie dziecka, ponieważ w czasie pandemii nie ma możliwości
wykonania zdjęcia na miejscu.

Dla osób niezameldowanych na pobyt stały w naszej
gminie wymagane jest okazanie pierwszej strony zeznania
podatkowego PIT (na którym
jako miejsce zamieszkania będzie wskazany adres znajdujący
się na terenie gminy Piaseczno)
za ostatni rok wraz z potwierdzeniem złożenia w urzędzie
skarbowym (w przypadku rozliczeń elektronicznych należy
okazać również Urzędowe Poświadczenie Odbioru – UPO).
Wnioski o wydanie Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca
oraz Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny można składać
drogą elektroniczną przez
ePUAP (szczegóły na stronie
www.bip.piaseczno.eu).
Odbiór kart
Odbiór kart możliwy jest
tylko po telefonicznym umówieniu terminu i godziny wizyty w Referacie Innowacji
Miejskich przy ul. Puławskiej 5
w Piasecznie (tel. 22 726 80 43,
e-mail: karta@piaseczno.eu).
Istnieje również możliwość
wysyłki kart pocztą – w takim
przypadku prosimy o kontakt
na adres karta@piaseczno.eu
z wyrażeniem takiej woli.
Informacje dodatkowe
dla osób dotychczas nierozliczających podatku
na rzecz gminy Piaseczno
Zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób fizycznych podatki rozdzielane są do
samorządów na podstawie adresu zamieszkania podatnika.
Wnioskodawcy, których fakt zamieszkania na terenie gminy Piaseczno nie jest urzędowo potwierdzony (nie posiadają stałego
meldunku) w gminie Piaseczno,
ale którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie i deklarują w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem ich zamieszkania jest
gmina Piaseczno, są zobowiązani
okazać podczas składania wniosku jeden z poniższych dokumentów:
• kserokopię lub oryginał pierwszej strony formularza PIT za

ostatni rok rozliczeniowy z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie
i wskazaniem adresu zamieszkania na terenie gminy Piaseczno;
• w przypadku rozliczania się
przez Internet, wydrukowaną
pierwszą stronę formularza PIT
oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) –
PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym
z identyﬁkatorem dokumentu
UPO (w przypadku braku numeru
niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
w Piasecznie lub okazanie pierwszej strony PIT poświadczonej
przez Urząd Skarbowy).
Wnioskodawcy, którzy zamieszkali na terenie gminy Piaseczno w roku kalendarzowym
złożenia wniosku lub rozliczali
dotychczas podatek na rzecz innej gminy, wskazując w zeznaniu podatkowym inny adres zamieszkania – w celu uzyskania
Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca zamiast pierwszej strony
formularza rozliczeniowego PIT
okazują formularz ZAP-3 z widocznym potwierdzeniem jego
wpływu do Urzędu Skarbowego
w Piasecznie. Formularz ZAP-3
można złożyć osobiście (wymagana pieczęć potwierdzająca
wpływ do urzędu skarbowego)
lub elektronicznie (w tym przypadku należy do wniosku o Piaseczyńską Kartę Mieszkańca dołączyć oba dokumenty – złożony
ZAP-3 oraz UPO).
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest dostarczenie zaświadczenia z urzędu
skarbowego potwierdzającego
rozliczanie podatku na rzecz
gminy Piaseczno lub przedstawienie aktualnych dokumentów ﬁrmy potwierdzających adres zamieszkania właściciela na
terenie gminy Piaseczno (zgłoszenie do CEIDG lub inny dokument z adresem zamieszkania
właściciela ﬁrmy).
Nie jestem mieszkańcem
– czy mogę korzystać ze
stołówki?
Osobom nieuprawnionym
do otrzymania Piaseczyńskiej

Karty Mieszkańca wydawane są
karty zastępcze umożliwiające
korzystanie z posiłków na szkolnych stołówkach (o taką kartę
trzeba spytać bezpośrednio
w szkole). Karta nie posiada innych funkcji przypisanych do
PKM.
Uprawnione do otrzymania
karty zastępczej są osoby (uczniowie, nauczyciele oraz inne osoby
korzystające ze stołówki) niebędące mieszkańcami gminy Piaseczno. Wszyscy pozostali, chcąc
korzystać ze szkolnych obiadów,
powinni uzyskać Piaseczyńską
Kartę Mieszkańca, która stanowi
nośnik elektroniczny wykorzystywany w systemie komputerowym kontrolującym wydawanie obiadów i wnoszenie opłat
w szkolnych stołówkach.
Po co personalizacja karty?
Piaseczyńskie Karty Mieszkańca to nie tylko karty na szkolne
stołówki. To przede wszystkim
uniwersalne nośniki dające różne
korzyści mieszkańcom naszej
gminy. Karta zapewnia m.in. bezpłatne przejazdy liniami komunikacyjnym L (możliwość bezpłatnego dotarcia m.in. do szkoły) oraz
zniżki przy zakupie biletów długookresowych na komunikację
z Warszawą – z tego powodu musi
spełniać wymagania stawiane nośnikom biletów stosowanym
w aglomeracji warszawskiej (wymagania dotyczące spersonalizowanej karty miejskiej ZTM – bilety
są imienne).
Poza komunikacją z karty
można skorzystać w Bibliotece
Publicznej w Piasecznie, gdzie
również wymagana jest personalizacja i indywidualnie rozlicza
się posiadacza karty. W szkole
personalizacja ma duże znaczenie i zapobiega m.in. posługiwaniu się nie swoją kartą przez
dzieci (rodzice wnoszą opłaty za
obiady konkretnie dla swoich
dzieci). Podczas wydawania posiłków i odbijania karty możliwa
jest jej kontrola i szybkie wychwycenie niestosownych zachowań. Dzięki personalizacji
w przypadku zagubienia karty
łatwo można ustalić, do kogo należy i zwrócić ją właścicielowi,
a jeśli jest to niemożliwe, można

Posiłki na kartę - E-stołówka w Szkole Podstawowej nr 1
Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
zgłosić to intendentowi, który
zablokuje kartę i powiadomi rodziców.
Ochrona danych osobowych
W warstwie elektronicznej
karty (zarówno Piaseczyńskiej
Karty Mieszkańca, jak i karty zastępczej) zapisany jest jedynie
numer odczytywany przez system przy zbliżaniu karty do
czytnika. Każdy użytkownik zakładając konto w systemie stołówkowym, wprowadza m.in.
numer karty osoby korzystającej ze stołówki. Podczas wydawania posiłku następuje odczyt
numeru karty i jego porównanie z bazą numerów wprowadzonych do systemu. Na tej
podstawie następuje rozliczenie
wydania posiłku. Zatem skopiowanie zawartości karty bez powiązania jej numeru z systemem stołówkowym nie daje
dostępu do żadnych danych posiadacza karty. Dostępne są jedynie informacje bezpośrednio
nadrukowane na karcie. Sama
pamięć karty jest również zabezpieczona przed zapisem
w niej jakichkolwiek danych
oraz przed bezpośrednim jej kopiowaniem. Tak więc nie da się
skopiować nawet zapisanego na
niej numeru.
Ilość danych osobowych
wprowadzonych do systemu
stołówki podczas zakładania
konta ograniczona jest do minimum zapewniającego prawidłowe rozliczanie płatności
i raportowanie wydatków do
Centrum Usług Wspólnych,
które prowadzi szkolną księgowość. Zbieranie danych osobo-

wych w systemie stołówkowym odbywa się na podstawie
udzielanej zgody podczas zakładania konta oraz akceptacji
regulaminu danej stołówki.
Każda szkoła prowadząca
stołówkę jest administratorem
zbieranych w systemie stołówkowym danych osobowych.
Firma zapewniająca obsługę
systemu zawarła z każdą ze
szkół umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych
i na jej podstawie zobowiązana
jest do ochrony zgromadzonych w systemie danych zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.
Centrum Usług Wspólnych –
CUW przetwarza dane na podstawie obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa regulujących działanie CUW.
W systemie stołówkowym
gromadzone są następujące
dane osobowe: imię i nazwisko
ucznia i rodzica, adres zamieszkania rodzica (niezbędny
do sporządzania przelewów
zwrotu pieniędzy), klasa, do
której przynależy uczeń, numer karty ucznia, adres e-mail
i telefon kontaktowy do rodzica, numer konta bankowego do zwrotu nadpłat.
Dane zgromadzone w systemie stołówkowym nie są
przekazywane podmiotom
trzecim i są wykorzystywane
wyłącznie w celu obsługi systemu stołówkowego. Polityka
ochrony danych osobowych
oraz klauzula informacyjna
w tym zakresie dostępna jest
bezpośrednio w systemie stołówki zamowposilek.pl.

Gminne szkoły w Chmurze Microsoft
Postęp technologiczny nadaje również kierunek rozwojowi oświaty. Obecnie jednym z najważniejszych zadań jest poszerzanie możliwości nauczycieli, by potraﬁli projektować i wspierać kształcenie uczniów przy użyciu najnowszej technologii.
– Współpraca z ﬁrmą Microsoft
uporządkowała w naszych placówkach system nauki zdalnej
oraz rozwinęła kompetencje cyfrowe nauczycieli. W ciągu sześciu miesięcy wszystkie nasze
szkoły otrzymały tytuł „Szkoła
w Chmurze Microsoft” – mówi
Hanna Kułakowska-Michalak, zastępca burmistrza. – Dołączyliśmy do sieci szkół w Chmurze
Microsoft, które wykorzystują
w swojej codziennej pracy nowoczesne technologie i oprogramo-

wanie – dodaje wiceburmistrz,
odpowiedzialna w gminie za
sprawy oświaty.
Czym jest szkoła
w Chmurze Microsoft?
Jest to szkoła bazująca na
technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele
uczenia się i nauczania oraz sposoby komunikacji i współpracy
pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami.
Pomaga kadrze pedagogicznej do-

skonalić warsztat pracy z wykorzystaniem nowych technologii.
To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to
przygotowuje swoich uczniów do
aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po zakończeniu edukacji
szkolnej.
We wszystkich szkołach
gminy Piaseczno wdrożona została usługa Office 365 Education. Dzięki udostępnionym apli-

kacjom powstają testy, quizy
oraz ankiety, co wpływa na
uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych. Dostępne aplikacje umożliwiają nauczycielom i uczniom
prowadzenie lekcji w czasie rzeczywistym, dzielenie się materiałami multimedialnymi, współtworzenie dokumentów szkolnych, kontaktowanie się z zespołami klasowymi i nauczycielskimi, a także udział w wirtualnych zebraniach rady pedagogicznej.

Certyﬁkat formą uznania
– Uzyskanie przez wszystkie
nasze szkoły tytułu „Szkoła
w Chmurze Microsoft” jest dowodem pracy, zaangażowania
i umiejętności całej społeczności
szkolnej: dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów. Gratuluję
i dziękuję wszystkim dyrektorom i nauczycielom. Dzięki Waszemu wysiłkowi nauka zdalna
stała się możliwa i akceptowalna
przez rodziców i uczniów. To
duże wyróżnienie dla naszych

szkół i mam nadzieję, że jest ono
zapowiedzią kontynuacji cyfrowej transformacji na miarę XXI
wieku – podsumowuje Hanna Kułakowska-Michalak. – Za współpracę i wprowadzanie naszych
placówek w wirtualny świat
dziękuję również pani Agacie Kapicy, Industry Executive EDU Microsoft, a także Panu Pawłowi
Pławiakowi, Dyrektorowi Zarządzającemu CBSG Polska – dodaje
wiceburmistrz.
Szczegóły aka.ms/SzkolaMicrosoft
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Inwentaryzacja pieców na terenie gminy

każdego budynku oddzielnie.
Ankieterzy mogą również kontaktować się z mieszkańcami
drogą telefoniczną.
Każdy z mieszkańców może
samodzielnie wypełnić kwestionariusz w wersji papierowej
i zostawić go w kancelarii
urzędu przy ul. Kościuszki 5 lub
wrzucić do specjalnie przygotowanego pojemnika z logo
„MIWOP MAZOWSZE”, który
znajduje się w urzędzie przy ul.
Świętojańskiej 5A. Wypełnienie kwestionariusza nie wymaga specjalistycznej wiedzy,
opiera się głównie na informacjach zamieszczonych na tabliczce znamionowej pieca lub
w dokumentacji technicznej
kotła. Jeżeli w gospodarstwie
domowym znajduje się więcej
niż jedno źródło ogrzewania,
należy podać informacje odnoszące się do każdego z nich.

W związku z aktualnym stanem epidemii istnieje także
możliwość bezpiecznego udziału
w badaniu poprzez zdalne wypełnienie ankiety online, dostępnej na stronie internetowej pod
adresem: www.zrodlaciepla.piaseczno.eu.

Gmina liczy na wsparcie
i współpracę mieszkańców,
a w przypadku pytań lub wątpliwości zachęca do kontaktu
drogą elektroniczną na adres
mailowy: smog@mrw.org.pl
lub telefonicznie pod numerem: (22) 230 21 07.

Zmiany w Klubach Seniora
W 2021 roku w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie będzie funkcjonowało dziewięć Klubów Seniora, w tym cztery Kluby Senior+.
Każdy z klubów posiada zaplecze
pozwalające na aktywne spędzanie czasu wolnego. Szeroki zakres
usług, zapewniony dzięki doﬁnansowaniu gminy Piaseczno
i dzięki programowi Senior+, zaktywizuje i zaangażuje na rzecz
środowiska lokalnego nieaktywnych zawodowo seniorów. Działalność klubów i szeroki wachlarz
zajęć oferowanych dla seniorów
skutecznie pobudza społeczność
senioralną do aktywności i integracji ze społecznością lokalną.
Aktywni po sześćdziesiątce
Mieszkańcy gminy z dużym
zainteresowaniem korzystają
z różnych form działalności Klubów Seniora. Corocznie wzrasta
liczba osób chętnych do korzystania z wachlarza usług skierowanych do seniorów. Uczestnictwo
w klubie umożliwia wykorzystywanie motywacji starszych osób
do działań nakierowanych na
wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz dzielenie się doświadczeniami i wiedzą. Dodatkowo przyczynia się do integracji
wewnątrz- i międzypokoleniowej.
Zdobyte możliwości pozwalają
dzielić się umiejętnościami w grupie rówieśniczej, a także ułatwiają
kontakty międzypokoleniowe
oraz usprawniają przekazywanie
wiedzy, doświadczenia i mądrości
życiowej młodszym pokoleniom.

Kluby Seniora w gminie Piaseczno swoją ofertę kierują do
osób, które osiągnęły wiek emerytalny, tj. do osób nieaktywnych
zawodowo powyżej sześćdziesiątego roku życia z terenu miasta
i gminy Piaseczno. Działania podejmowane w klubach mają na
celu rozszerzenie dostępu do
usług społecznych. Kluby motywują seniorów do aktywności, realizowania ich uśpionych i zapomnianych pasji. Nastawione są na
integrację międzypokoleniową
i intensywną promocję wizerunku środowiska senioralnego.
Nowy Klub Seniora
Od stycznia 2021 r. swoją
działalność rozpoczął Klub Seniora w Głoskowie, który mieści
się przy ul. Millenium 13. Koordynatorem klubu jest pani Wioletta Sałasińska z piaseczyńskiego MGOPS. – Jest to miejsce,
gdzie osoby starsze mogą spotykać rówieśników i spędzać
czas, rozwijając swoje pasje oraz
zainteresowania – mówi Hanna
Kułakowska-Michalak, I zastępca
burmistrza. – Oferta zajęć zostanie dostosowana do oczekiwań
osób, które będą odwiedzać klub
– dodaje wiceburmistrz.
Nowe siedziby Klubów
Zmiany nastąpiły w Klubie
Seniora w Złotokłosie oraz

w Klubie Seniora w Gołkowie.
Te dwie placówki od nowego
roku zmieniły swoje siedziby.
Klub w Złotokłosie, który na
obecną chwilę zrzesza 52 członków, mieści się przy ul. Artura
Grottgera 19. Koordynatorem
jest pani Małgorzata Jankowska.
Docelowo planowane jest, aby
ten klub w bieżącym roku działał w ramach programu Senior+.
Klub Seniora w Gołkowie również zaprasza do nowej siedziby,
która mieści się w Piasecznie
przy ul. Głównej 42. Obecnie do
klubu uczęszcza 52 członków.
Oprócz klubów w Złotokłosie i Gołkowie na terenie gminy
Piaseczno działają także:
• Klub Senior+ w Piasecznie, który
obecnie zrzesza 110 członków, siedziba: Piaseczno, ul. Dworcowa 9;
• Klub Seniora w Żabieńcu, obecnie zrzeszający 65 członków,
siedziba: LKS Jedność Żabieniec;
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Oferta pracy
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska i Gospodarki Rolnej

W trosce o poprawę jakości powietrza
gmina Piaseczno rozpoczyna badania
ankietowe wszystkich gospodarstw domowych w zakresie posiadanych źródeł
ciepła. Zebrane dane pozwolą na lepsze
ukierunkowanie podejmowanych przedsięwzięć w celu ograniczenia i eliminacji
źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz
poprawy warunków życia mieszkańców.
Zadanie pod nazwą „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy
Piaseczno” realizowane jest przy
pomocy środków z budżetu
województwa mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony
Powietrza MAZOWSZE 2020”.
Inwentaryzacja będzie prowadzona do marca 2021 r. przez
wyłonioną w przetargu ﬁrmę
Market Research World z siedzibą w Gliwicach. Ankieterzy,
wyposażeni w specjalne identyfikatory oraz pisemne upoważnienie do wykonywania
prac w ramach projektu, odwiedzą wszystkie punkty adresowe
zlokalizowane w naszej gminie
w celu dokonania spisu. Dane
dotyczące budynków wielorodzinnych będą przekazywane
za pośrednictwem zarządców
nieruchomości i będą dotyczyły

7

aktulności

3 lutego 2021, nr 1 (235)

Redaktor naczelny:
Łukasz Wyleziński
Adres redakcji:
i Gminy Piaseczno 05-500 Piaseczno
ul. Kościuszki 5
tel. 22 70 17 650
e-mail redakcji:
Nakład 20 000 egz. gazeta@piaseczno.eu

www.piaseczno.eu

• Klub Seniora w Głoskowie –
nowo powstały, siedziba: Głosków, ul. Millenium 13;
• Klub Seniora w Józefosławiu,
który obecnie zrzesza 77 członków, siedziba: Centrum Kultury
w Józefosławiu, planowane jest,
aby klub w 2021 roku działał
w ramach programu Senior+;
• Klub Seniora w Jastrzębiu, obecnie zrzeszający 60 członków, siedziba: ul. Ptaków Leśnych 20;
• Klub Seniora w Zalesiu Górnym,
obecnie zrzeszający 68 członków,
siedziba: Zalesie Górne, ul. Wiekowej Sosny 4; planowane jest,
aby klub w 2021 roku działał w ramach programu Senior+;
• Klub Seniora w Woli Gołkowskiej, który obecnie zrzesza 34
osoby, siedziba: Wola Gołkowska, ul. Jemioły 11.
Więcej informacji na stronach:
www.senioralne.piaseczno.eu
oraz www.mgops.piaseczno.eu.

Zespół redakcyjny:
Biuro Promocji i Kultury
(Małgorzata Idaczek,
Anna Grzejszczyk,
Agata Pośniak,
Marcin Borkowski)

Rada Miejska:
rada@piaseczno.eu
Burmistrz:
Daniel Putkiewicz
sekretariat@piaseczno.eu

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ogłasza nabór na
wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej.
Poszukujemy osoby, która nie tylko będzie koordynatorem
spraw związanych z typowymi postępowaniami administracyjnymi, związanymi z uwarunkowaniami środowiskowymi
danej inwestycji, usuwaniem drzew, prowadzeniem programu
dotacji przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu
gminy, czy programami ochrony przyrody, ale też będzie liderem i koordynatorem tematów stanowiących pakiet „Piaseczno dla klimatu”.
– Chcę podkreślić, że rola szefa Wydziału Ochrony Środowiska obejmuje rzeszę spraw związanych z aktywnością samorządu: od spraw zagospodarowania przestrzennego, przez
budowę infrastruktury przyjaznej środowisku, aż do organizacji transportu publicznego w taki sposób, żeby był jak najmniej uciążliwy dla środowiska – mówi Daniel Putkiewicz,
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno. – To również polityka
związana z utrzymaniem i poprawą jakości powietrza, wody
oraz wszystkich dziedzin naszej aktywności, dlatego jest to
niezmiernie ważna funkcja i osoba ją sprawująca powinna być
koordynatorem i managerem tych tematów – dodaje burmistrz.
Zachęcamy do zapoznania się z warunkami konkursu na
stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno: www.bip.piaseczno.eu, zakładka „Praca”.
Oferty można składać do 15 lutego 2021 r. do godziny 16.00
w kancelarii urzędu przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, pocztą
na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Środowiskowe Centrum
Zdrowia Psychicznego
Od nowego roku działalność rozpoczęło Środowiskowe
Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. ŚCZP
to projekt, który będzie służył pomocą dzieciom z terenu
powiatu piaseczyńskiego, które znalazły się w kryzysie życiowym. Wszystkie placówki oświatowe gminy Piaseczno
oraz MGOPS już rozpoczęły współpracę z poradnią EZRA.
– Dzieci potrzebujących wsparcia jest niestety coraz
więcej. Ta cenna inicjatywa pozwoli wprowadzić systemowe rozwiązania, które zapewnią właściwą opiekę psychiatryczną i psychologiczną oraz wsparcie środowiskowe
dziecka – powiedziała Hanna Kułakowska-Michalak, I zastępca burmistrza Piaseczna.
Pomoc zapewniają specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w trzech lokalizacjach: w Piasecznie, Górze Kalwarii i Tarczynie), z Tarczyńskiego Centrum
Medycznego (w Tarczynie) oraz z Powiatowego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej (w trzech lokalizacjach: w Górze
Kalwarii, Piasecznie i Mrokowie).
Główna siedziba ŚCZP będzie się mieściła przy ul. Szkolnej 20 w Piasecznie, gdzie zlokalizowany będzie oddział
dzienny poradni EZRA oraz częściowo Powiatowy Ośrodek
Interwencji Kryzysowej, który będzie również pełnił rolę
Centrum Koordynacji. Do czasu sfinalizowania remontu
przy ul. Szkolnej poradnia EZRA będzie świadczyła pomoc
w obecnej lokalizacji przy ul. Powstańców Warszawy 29
w Piasecznie. Prognozuje się, że otwarcie głównej siedziby
przy ul. Szkolnej nastąpi w czwartym kwartale 2021 r.
Rejestracja do Środowiskowego Centrum Zdrowia
Psychicznego odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu: 22 757 68 20, w godz. 9.00–21.00 (od poniedziałku
do piątku). Podczas rejestracji przeprowadzony będzie dość
szczegółowy wywiad z rodzicami, swoisty triaż umożliwiający wstępną diagnozę i kwalifikację dziecka do odpowiedniej formy pomocy.
Więcej informacji: www.fb.com/sczpdimpiaseczno.

Oddaj krew w Piasecznie
PCK Piaseczyńsko-Grójecki Oddział Rejonowy przedstawił
harmonogram poboru krwi w Piasecznie w 2021 r. Realizacja odbywać się będzie w godz. 9.00–13.00 przy urzędzie
(ul. Kościuszki 5) w pierwszą środę każdego miesiąca.
Kolejne zbiórki odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem: 3 marca, 7 kwietnia, 5 maja, 2 czerwca, 7 lipca, 4 sierpnia, 1 września, 6 października, 3 listopada, 1 grudnia 2021 r.

I zastępca burmistrza:
Hanna Kułakowska-Michalak
II zastępca burmistrza:
Robert Widz
e-mail urzędowy:
urzad@piaseczno.eu

Druk:
Agora SA
Skład:
Marcin Borkowski

Za treść listów
i ogłoszeń redakcja
nie odpowiada.
Redakcja zastrzega
sobie prawo do
skracania
niezamówionych
materiałów.
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Wolontariat w Multicentrum
– podziel się pasją

KALENDARIUM – LUTY 2021

Masz głowę pełną pomysłów? Interesujesz się jakąś grą (zarówno planszową,
jak i komputerową), aplikacją lub oprogramowaniem? Szukasz ciekawego miejsca, gdzie mógłbyś odbyć wolontariat?
Napisz do Multicentrum w Bibliotece Publicznej w Piasecznie!
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu. Multicentrum oferuje odbycie wolontariatu w formie
online. Napisz, opowiedz o swoich zainteresowaniach, zaproponuj ciekawe działanie i podejmij
współpracę! Multicentrum zorganizuje spotkanie, podczas którego podzielisz się z innymi
swoją wiedzą i pasją.
Czekamy na Twoje zgłoszenie: cemmulti@biblioteka-piaseczno.pl.

Wszystkie wydarzenia dostępne będą online – szczegóły
można znaleźć na stronie www.kulturalni.pl.
wtorki i czwartki, godz. 18.00
W RYTMIE ZUMBY

17 lutego, godz. 17.00
DZIEŃ KOTA

4 lutego, godz. 17.00
WYPRAW DZIECKO NA BAL.
STROJE KARNAWAŁOWE

18 lutego, godz. 18.30
DZIESIĘĆ NA DZIESIĘĆ.
MUZYCZNY MURAL

4 lutego, godz. 21.00
Koncert zespołu WBH

19 lutego, godz. 17.00
W SERDUSZKOWYM PUDEŁKU.
BRANSOLETKA

6 lutego, godz. 16.00
SERCE OD SERCA. CERAMIKA
6 lutego, godz. 19.00
KONCERT FLAMENCO

„Piaseczyńskie wyzwanie na opowiadanie”
Biblioteka Publiczna w Piasecznie ogłasza konkurs literacki
pod patronatem starosty piaseczyńskiego, burmistrza Piaseczna oraz dyrektora biblioteki. „Piaseczyńskie wyzwanie
na opowiadanie” to konkurs dedykowany mieszkańcom naszego powiatu. Nagrody zostaną
przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież i dorośli. Tematyka jest dowolna.
Jest to wyzwanie lokalne, opowiadanie musi być umiejscowione w powiecie piaseczyńskim oraz w dowolny sposób
nawiązywać do biblioteki. Styl
także jest dowolny. Opowiadania
obyczajowe, przygodowe, kryminalne, fantasy – każda z tych
form jest mile widziana.

Główną nagrodą są czytniki
e-booków, a dla pozostałych
miejsc – karty podarunkowe
i nagrody rzeczowe. Na wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie czeka także
niezwykła gratka – warsztaty li-

terackie. Młodzi twórcy będą
mieli okazję szlifować swój
warsztat ze znaną piaseczyńską
pisarką Agnieszką Lis, a dorośli
wezmą udział w warsztatach pisarskich z popularnym autorem kryminałów Wojciechem

Chmielarzem. Warsztaty literackie zostaną zorganizowane po
ogłoszeniu wyników. W zależności od możliwości organizacyjnych związanych z pandemią, warsztaty odbędą się stacjonarnie w bibliotece lub online. Opowiadania wszystkich
nagrodzonych i wyróżnionych
w konkursie zostaną opublikowane w formie wydawnictwa
okolicznościowego. Zbiór opowiadań będzie dostępny w bibliotekach na terenie powiatu.
Szczegóły i regulamin są dostępne na stronie Biblioteki Publicznej: www.biblioteka-piaseczno.pl/piaseczynskie-wyzw
anie-na-opowiadanie/. Zgłoszenia można wysyłać do 30 marca
2021 roku.

Gmina Piaseczno pozyskała doﬁnansowanie na kolejne e-usługi
Projekt gminy Piaseczno pn. „Poprawa efektywności i dostępności e-usług w gminie Piaseczno” został wybrany do doﬁnansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Wdrażamy w gminie nowe usługi świadczone elektronicznie
Foto www.pixabay.com
Wsparcie obejmować będzie projekty służące poprawie dostępu
do usług publicznych świadczonych elektronicznie oraz zasobów kultury poprzez informatyzację administracji publicznej
oraz instytucji i zasobów kultury
na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt
zakłada realizację działań polegających na zwiększeniu zarówno
liczby, jak i jakości usług publicz-

nych świadczonych elektronicznie przez gminę Piaseczno.
Świadczone będą e-usługi:
1. E-stołówka,
2. E-przedszkole,
3. E-książkomat,
4. E-droga do szkoły,
5. E-system dyspozytorski,

6. E-miejsca parkingowe,
7. E-informacja pasażerska.
Zrealizowanie założonych
działań pozwoli na zwiększanie
dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych
poprzez umożliwienie użytkownikowi komunikowania się drogą
elektroniczną z urzędem, który
poprzez elektroniczne aplikacje
pozwoli na pobranie i odesłanie
stosownych formularzy.
Przyjęte w niniejszym projekcie rozwiązania zapewnią
oszczędności oraz uproszczenia
administracyjne dla przedsiębiorców i obywateli na terenie gminy
Piaseczno, w tym lepszy dostęp
do usług publicznych. Wdrożenie
poszczególnych e-usług przyczyni się do ułatwienia i skrócenia
czasu obsługi interesantów,
a także pozwoli im (zwłaszcza

osobom niepełnosprawnym) na
skuteczne i szybkie załatwianie
spraw urzędowych.
Doﬁnansowanie w ramach
projektu to kwota 1 217 897,17 zł.
Wartość projektu ogółem wynosi 1 868 507,11 zł, w tym wydatki
kwaliﬁkowane 1 522 371,48 złotych. Projekt jest współﬁnansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej II
„Wzrost e-potencjału Mazowsza”,
Działanie 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w
ramach ZIT”, Typ projektów: „Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów
kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–
–2020.

9 lutego, godz. 19.30
PO NAPISACH KOŃCOWYCH
10 lutego, godz. 19:30
AKT VIII – scena LVI
12 lutego, godz. 19.30
ŚWIECZOWISKO
WALENTYNKOWE
13 lutego, godz. 10.00
WOKÓŁ TRADYCJI. ZAPUSTY
– LUDOWY KARNAWAŁ
13 lutego, godz. 10.00
WALENTYNKOWY WARSZTAT
Z SERCEM
14 lutego, godz. 11.00
WALENTYNKOWE PREZENTY
14 lutego, godz. 12.00
ZAKOCHANI W KULTURZE
14 lutego, godz. 17.00
BAJKOWA NIEDZIELA
Teatr Żelazny - „Różowy
Kapturek”
14 lutego, godz. 18.00
WALENTYNKOWY KONCERT
ŻYCZEŃ
15 lutego, godz. 10.00
TEATRALNY PORANEK
15 lutego, godz. 18.00
KONIEC KARNAWAŁU.
MINIDISCO

20 lutego, godz. 10.00
PRACOWNIA RĘKODZIEŁA
Filcowe domki.
Warsztaty dla dzieci.
20 lutego, godz. 12.00
O LA LA!
Warsztaty plastyczne
20 lutego, godz. 13.00
LAPBOOK. JAK ZOSTAĆ
KOLEKCJONEREM WIEDZY
20 lutego, godz. 17.00
PIOSENKA JEST DOBRA NA
WSZYSTKO
20 lutego, godz. 19.00
SZANUJMY WSPOMNIENIA.
NA DOBRE I NA ZŁE
22 lutego, godz. 10.00
SPOTKANIE Z MUZYKĄ.
U KRÓLOWEJ BONY
23 lutego, godz. 20.00
WTOREK Z SATYRĄ
24 lutego, godz. 19.00
PEGAZ NA BIEGUNACH
25 lutego, godz. 20.00
JAM SESSION
W JÓZEFOSŁAWIU
27 lutego, godz. 10.00 i 12.00
SZTUKA PORTRETOWA
27 lutego, godz. 18.00
ARCYHISTORIE DZIEŁ.
ZATAŃCZMY!
28 lutego, godz. 17.00
BAJKOWA NIEDZIELA

