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porządek obrad na stronie
www.piaseczno.eu.

Piaseczyńska
www.piaseczno.eu

Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań
1 kwietnia 2021 r. rozpocznie się
największe oraz najważniejsze
badanie polskiej statystyki publicznej, czyli Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań.
*str. 7

KULTURA ONLINE
Co najmniej do 9 kwietnia br.
wszystkie wydarzenia oraz zajęcia organizowane przez Centrum Kultury będą się odbywać
tylko w Internecie. Zapraszamy
na stronę www.kulturalni.pl.

Dom Seniora

Trwają prace przy budowie nowego
obiektu użyteczności publicznej w centrum miasta.
str. 2

Nowy skwer w Józefosławiu
Rewitalizacja terenu przy ul. Julianowskiej 67A, gdzie powstanie wielofunkcyjna przestrzeń publiczna.
str. 3

Działania PWiK Piaseczno

Od 12 lat miejska spółka wodociągowo-kanalizacyjna podnosi jakość usług i rozwija gminną infrastrukturę.
str. 4-5

Mammograf w przychodni

Z nowego specjalistycznego urządzenia
można korzystać w gminnej przychodni
przy ul. Fabrycznej.
str. 7

Nowy punkt biblioteczny

Na kulturalnej mapie Piaseczna powstała nowa placówka, gdzie oprócz
wypożyczania książek organizowane
będą spotkania w ramach Klubu Sestr. 8
niora w Gołkowie.

Pieniądze do nas wracają
O tym, że płacone przez nas podatki zasilają w części budżet gminy, w której mieszkamy, wiemy
chyba wszyscy. Czy wiemy jednak, jak są one wykorzystywane i w jakich proporcjach? Takich
odpowiedzi udziela nam program „Na co idą moje pieniądze”.
PIT to podstawa dla budżetu
Udział w podatku od osób ﬁzycznych i osób prawnych to główny dochód gminy. Jednak tylko 38 procent
z tego, co odprowadzamy do urzędu
skarbowego, wraca do budżetu
gminy, w której mieszkamy. Dlatego
warto, aby te pieniądze wracały we
właściwe miejsce, by mogły służyć
poprawie jakości otaczającej nas infrastruktury czy usług.
To głównie dzięki dochodom z podatków gmina może inwestować.
W tym roku na takie cele mają zostać
przeznaczone ponad 153 mln zł. – Powtarzam to przy każdej okazji, że zamożność naszej gminy uzależniona
jest od zamożności mieszkańców i ich
rzetelności w płaceniu podatków –
mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.
– Dzięki solidnym podstawom ﬁnansowym byliśmy w stanie realizować
nasze zaplanowane zadania w trudnych okolicznościach pandemii,
a nawet zrezygnować z pewnych dochodów, aby ulżyć naszym przedsiębiorcom tam, gdzie to było możliwe
– dodaje burmistrz.
Proﬁty dla mieszkańców
Szacuje się, że w gminie Piaseczno mieszka 15–20 proc. osób wię-

cej, niż jest zameldowanych. – Zachęcamy, aby te osoby przynajmniej
wskazywały w deklaracjach podatkowych faktyczne miejsce zamieszkania. Tylko tak wspólnie możemy
zmieniać rzeczywistość na lepszą –
apeluje burmistrz. Aby do tego zachęcić, gmina m.in. wprowadziła Piaseczyńską Kartę Mieszkańca, którą
wyrobiło do tej pory już ponad 40 tys.
osób. Wiele usług czy zniżek dostępnych jest tylko dla jej posiadaczy. Są
to np. darmowe przejazdy liniami L,
doﬁnansowanie do biletów okresowych ZTM, możliwość zachipowania
czworonoga czy ostatnio korzystanie
ze stołówek szkolnych.
Na co idą Twoje podatki?
Już od kilku lat aktualizowany
jest portal „Na co idą moje pieniądze”
dostępny poprzez stronę www.piaseczno.eu. – To swoisty kalkulator
mieszkańca, który pokazuje, w jakim stopniu, w zależności od zarobków, poszczególny podatnik przyczynia się do rozwoju naszej gminy
– mówi Łukasz Wyleziński, dyrektor
Biura Promocji i Kultury. Program
jest też atrakcyjną wizualizacją najważniejszych dochodów i wydatków piaseczyńskiego samorządu.
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Opieka nad zwierzętami

Dom dziennego pobytu seniora
Trwają prace nad budową domu dziennego pobytu dla seniorów. Projekt zakłada zakończenie inwestycji na początku 2022 r. W senioralnym obiekcie swoje miejsce znajdą
ﬁlia biblioteki, klub seniora oraz siedziba dla pozarządowych organizacji senioralnych.

Foto archiwum UMiG Piaseczno
Na marcowej sesji radni uchwalili roczny program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno. W Piasecznie samorząd do tematu podchodzi w sposób profesjonalny i kompleksowy.
Współpraca ze schroniskiem „Na Paluchu”
Znalezionym bezpańskim zwierzętom zapewniamy miejsca w schronisku dla zwierząt. Bezdomny zwierzak jest odławiany i przekazywany do schroniska „Na Paluchu” na podstawie porozumienia międzygminnego podpisanego we
wrześniu 2017 r. między gminą Piaseczno a m.st. Warszawa.
W 2020 r. schronisku zostały przekazane 302 zwierzaki, w tym
182 psy i 120 kotów. W ramach porozumienia schronisko zwierzęta leczy, sterylizuje/kastruje oraz przekazuje do adopcji.
Adopcja zwierząt
Schronisko „Na Paluchu” prężnie działa w kwestii znajdowania osób chętnych, aby adoptować czworonoga. Obecnie adopcje odbywają się siedem dni w tygodniu w godz.
12.00–17.00, z zachowaniem zasad chroniących przed zakażeniem wirusem COVID-19. W procesie adopcyjnym pomaga
wielu wolontariuszy, a wspierają go akcje promocyjne
w mediach społecznościowych i wyszukiwarka zwierząt czekających na nowy dom, która filtruje dane po płci, wieku,
wadze i innych kategoriach. Według najnowszych informacji
w 2020 r. ze schroniska adoptowanych zostało ok. 81% psów
i 79% kotów, które traﬁły do niego z obszaru naszej gminy.
Odławianie zwierząt
Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu gminy Piaseczno i przekazywaniem ich do schroniska „Na Paluchu”
w tym roku zajmuje się ﬁrma PRIMA-VET Dariusz Różycki. To
tutaj sprawdzane jest, czy zwierzę ma chip. Jeśli właściciel się
odnajdzie, czworonóg wraca do domu, jeśli nie, po 24 godzinach
jedzie do schroniska. Firma PRIMA-VET zapewnia również bezdomnym zwierzętom z naszego terenu całodobową pierwszą
pomoc lekarską, jeśli zostały poszkodowane w wypadku komunikacyjnym lub zostały okaleczone w inny sposób.
Pomoc dzikim zwierzętom
Oprócz zwierząt domowych, jednym z elementów gminnego programu opieki nad zwierzętami jest też udzielanie
pomocy chorym i rannym dzikim zwierzętom. Wydział
Ochrony Środowiska ma podpisaną umowę z fundacją Animal
Rescue na udzielanie pierwszej pomocy zwierzętom w terenie, a także ich transport do ośrodków zdrowia czy uwalnianie ich w miejscach przyrodniczych. Fundacja interweniuje
także w przypadku zagrożenia ptasich lęgów podczas prowadzonych remontów budynków.
Akcja bezpłatnego chipowania oraz sterylizacji/kastracji
Gmina już od wielu lat prowadzi akcję bezpłatnego chipowania oraz sterylizacji/kastracji zwierząt, których właściciele mieszkają na terenie gminy Piaseczno. W 2020 r. zachipowanych zostało 419 zwierząt, w tym 165 psów i 254 koty.
Usługa jest dostępna przez cały rok w gabinetach weterynaryjnych, z którymi gmina ma podpisaną umowę. Aktualny
wykaz placówek weterynaryjnych współpracujących z gminą
znajduje się na stronie www.piaseczno.eu.
Zabiegów sterylizacji/kastracji wykonano w 2020 r. łącznie 531, z czego 185 u psów, a 254 u kotów. Zabiegom poddano
również 92 koty bezdomne/wolno żyjące. Gmina zapewnia
też opiekę wolno żyjącym kotom poprzez ich dokarmianie.
Ogółem na realizację programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Piaseczno w 2021 planujemy przeznaczyć kwotę 995 tys. zł.
– Konsekwentna realizacja przyjętego programu przynosi spadek liczby bezdomnych zwierząt na naszym terenie
– mówi wiceburmistrz Piaseczna Hanna Kułakowska-Michalak. – Współpraca ze wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w programie przebiega sprawnie. Wsparciem
są też nasi mieszkańcy, których przejmuje los bezdomnych
zwierząt – dodaje pani wiceburmistrz.
Informację o bezdomnym zwierzęciu należy przekazać
do straży miejskiej pod nr telefonu 986. Zapraszamy również
do zakładki „Adoptuj zwierzaka” na stronie Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno: www.piaseczno.eu.

Wizualizacja Domu Seniora przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej z aleją Róż

Realizacja

Obiekt powstaje na miejscu
dawnego przedszkola przy ul.
Szkolnej 18. Przedszkole w 2019
roku przeniosło się do obiektu
Centrum Edukacyjno-Multimedialnego. Stary kontenerowy
budynek nie nadawał się do adaptacji, a koszty jego modernizacji były nieopłacalne, dlatego
został zburzony i powstaje tu,
kosztem 10,5 mln zł, nowoczesny wielofunkcyjny obiekt.
– Na brak tego typu placówki od lat zwracało uwagę
wiele organizacji senioralnych
oraz Piaseczyńska Rada Seniorów, która w trzech priorytetach
swojego działania uchwalonych
na początku swojej kadencji
wskazała na potrzebę tworzenia
miejsc przyjaznych seniorom –
mówi Hanna Kułakowska-Michalak, I zastępca burmistrza.
Miejsce przy ul. Szkolnej
wydaje się idealne ze względu
na bliskość osiedli zamieszkiwanych w dużej mierze przez
osoby starsze. Zanim jednak doszło do rozpoczęcia budowy,
w 2018 r. powstał program funk-

two Specjalistyczne Sp. z o.o.
z Warszawy, która realizowała tak
trudne zadanie jak dokończenie
budowy ratusza w Konstancinie-Jeziornej. Oprócz ceny brano
także pod uwagę okres gwarancji
na wykonany budynek.
– Struktura wiekowa społeczeństwa cały czas w Polsce się
zmienia, osób starszych procentowo wciąż przybywa, także
w naszym mieście. Naszą ambicją jest, aby Piaseczno było miejscem atrakcyjnym i wygodnym
także dla osób, które nie są już aktywne zawodowo – podkreśla
burmistrz Daniel Putkiewicz.
W dwukondygnacyjnym
obiekcie znajdzie się szereg pomieszczeń wykorzystywanych
przy pracy dziennej z seniorami,
pokój zabiegowy, gabinet odnowy biologicznej oraz gabinety
terapii indywidualnej. Obiekt
będzie zawierać również salę
otwartą na ogród, pełniącą funkcję jadalni, a w razie potrzeby
również sali widowiskowej.
Jednym z ważnych aspektów aktywności seniorów są or-

cjonalno-użytkowy poddany
konsultacjom. Następnie Rada
Miejska przystąpiła do zmiany
planu zagospodarowania przestrzennego dla tej działki, który
zmieniony został w 2019 r.
Nowy obiekt zasadniczo będzie pełnił funkcję domu dziennego pobytu – placówki wsparcia
dziennego dla seniorów – a także
będzie siedzibą dla piaseczyńskich organizacji senioralnych,
które zostaną przeniesione
z podpiwniczonego lokalu przy
ul. Szkolnej 6. W budynku zostanie też uruchomiona ﬁlia biblioteki publicznej sproﬁlowana na
potrzeby seniorów, a w godzinach popołudniowych będzie
funkcjonował klub seniora.
Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu to ponad 2,1 tys.
mkw. Zarówno sam budynek, jak
i działka o powierzchni 6 tys.
mkw. będą wykorzystywane
w celu realizacji potrzeb aktywnych i samodzielnych seniorów.
W wyniku dwukrotnie ogłaszanego przetargu wyłoniono do
realizacji ﬁrmę Erekta Budownic-

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
ganizacje senioralne, dlatego po
przeprowadzonych z nimi konsultacjach zaplanowano pokoje
do pracy oraz salki konferencyjne. Swoje miejsce w obiekcie
znajdzie również ﬁlia Biblioteki
Publicznej w Piasecznie, która
otrzyma prestiżową lokalizację – w samym sercu najstarszego osiedla w centrum Piaseczna – i dogodne warunki do
pracy z seniorami. Na przyległym terenie rekreacyjnym zostanie utworzony park seniora
– ławostoły wraz z zadaszeniem,
liczne nasadzenia zieleni, urządzenia do samodzielnej aktywności ﬁzycznej, ławki. Po godzinach pracy domu dziennego
pobytu obiekt wraz z przyległym terenem będzie pełnić rolę
lokalnego centrum integracji dla
mieszkańców. Frontowa cześć
budynku zostanie pozbawiona
ogrodzenia i będzie wysunięta
do ul. Szkolnej w stosunku do
obecnego budynku przedszkola.
Cały obiekt przystosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przebudowa alei Róż w Piasecznie
Trwa przebudowa alei Róż w Piasecznie,
na odcinku od ul. Szkolnej poprzez skrzyżowanie z ulicami Marusarzówny i Sikorskiego oraz dalszy odcinek w kierunku
drogi wojewódzkiej nr 721 (ul. Okulickiego).
Zgodnie z opracowaną na zlecenie gminy Piaseczno koncepcją
remontu ulicy, planuje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni
z jej jednoczesnym poszerzeniem z 3,5 do 4,0 m, przy zachowaniu ruchu jednokierunkowego
zgodnie z dotychczasowym układem (od ul. Szkolnej w kierunku
ul. Sikorskiego). Ponadto po obu
stronach ulicy zostaną wykonane liczne ukośne, a częściowo
także prostopadłe, miejsca postojowe. Łącznie ma ich być 140.
W ramach robót po obu stronach
ulicy zostaną wykonane nowe
chodniki, które poprawią komfort poruszania się pieszych.
Wykonane zostaną także
progi zwalniające i wyniesione
skrzyżowania, które w sposób naturalny wymuszą spowolnienie
ruchu, co poprawi bezpieczeń-

stwo pieszych, w tym dzieci,
które przechodzą przez ulicę na
pobliski plac zabaw. W ramach robót zostaną wymienione także
słupy oświetleniowe oraz zostaną zamontowane nowoczesne
lampy oświetleniowe typu LED,
dzięki czemu mieszkańcy będą się
czuli bezpieczniej po zmroku.
W związku z tym, że przebudowa ulicy wiąże się z koniecznością wycinki krzewów
rosnących po jej zachodniej
stronie, gmina Piaseczno po zakończeniu robót dokona nasadzeń zastępczych w granicach
pasa drogowego. Nasadzenia
sprawią, iż okoliczne bloki odseparowane zostaną od ruchu
na ulicy, zwiększy się więc komfort zamieszkiwania, a jednocześnie poprawi się estetyka
tego terenu.

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
Przetarg podzielono na II etapy:
Etap I: „Przebudowa drogi gminnej – alei Róż w Piasecznie na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Sikorskiego oraz od ul. Sikorskiego
w kierunku ul. Okulickiego wraz
z opracowaniem projektu i realizacją przebudowy oświetlenia,
usunięciem kolizji z linią teletechniczną i usunięciem ewentualnych innych urządzeń kolidujących, wraz z uzyskaniem
niezbędnych opinii, uzgodnień
i decyzji, wraz ze zgłoszeniem
robót budowlanych” w ramach
zadania „Ulica al. Róż w Piasecznie”. Część I wykona firma Ma-

bau Sp. z o.o. Sp.k. Prace budowlane będą kosztowały 1,34 mln zł.
Etap II: „Gospodarka zielenią
wraz z wycinką i nasadzeniami
zastępczymi przy przebudowie
al. Róż na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Sikorskiego oraz od ul.
Sikorskiego w kierunku ul. Okulickiego w Piasecznie” w ramach
zadania „Ulica al. Róż w Piasecznie”. Część II wykona ﬁrma
ogrodnicza PHU Marzena Szklarzewska. Prace związane z zagospodarowaniem zieleni będą
kosztowały około 440 tys. zł.
Prace powinny zakończyć
się do końca czerwca 2021 r.
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Powstanie funkcjonalny, zielony skwer w Józefosławiu
Ruszyły prace przy rewitalizacji terenu przy ul. Julianowskiej 67A. Obok siedziby ﬁlii Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej powstanie wielofunkcyjna przestrzeń publiczna.
Nowoczesność
i wielofunkcyjność
– Na powierzchni ok. 850
mkw. mieszkańcy będą mieli do
dyspozycji nowoczesny teren, pełniący funkcje zgodne z działalnością Biblioteki Publicznej i Klubu
Kultury w Józefosławiu – podkreśla burmistrz Piaseczna Daniel
Putkiewicz. Powstanie przestrzeń
publiczna wysokiej jakości, wielofunkcyjna, z dobrze zaprojektowanym każdym detalem, np.
podświetleniem drzew, budką bookcrossing czy elementami małej
architektury. Część wyposażenia
– scena, trejaże do ekspozycji wystaw – służyć będzie działalności
Klubu Kultury i Biblioteki Publicznej, a także będzie wspierać funkcję społeczną i integracyjną
skweru. W projekcie zastosowano
energooszczędne oświetlenie
LED, a wybrane materiały na podesty czy siedziska są trwałe, bezpieczne i estetyczne. Projekt charakteryzuje się nowoczesnymi
rozwiązaniami proekologicznymi. W miejscu najniżej położonym powstanie ogród deszczowy,
czyli zagłębienie do gromadzenia
wody z nawalnych opadów. Wykorzystany do podlewania zostanie też podziemny zbiornik na
wody deszczowe. Zaprojektowano do niego przepompownię
oraz automatyczny system nawadniania, który umożliwi podlewanie nocą i nad ranem, co
sprzyja oszczędzaniu wody.
W przypadku wyczerpania wód
opadowych do podlewania układ
nawadniania będzie zasilany

z wodociągu. Nowoczesny design
wraz z ekologicznymi rozwiązaniami łatwymi w utrzymaniu
będą znakiem rozpoznawczym
tego miejsca.
Zrelaksuj się, posłuchaj
koncertu, obejrzyj wystawę
Projekt zagospodarowania
placu przed Klubem Kultury
i Biblioteką Publiczną uwzględnia
zachowanie minimalnej wielkości powierzchni biologicznie
czynnej w 70%. Obejmuje zorganizowanie terenu spotkań i aktywnych działań kulturalno-artystycznych poprzez wydzielenie kilku obszarów aktywności.
Pierwszym z nich jest teren widowiskowy ze sceną o powierzchni 51,2 mkw., zintegrowaną z pergolą. Na potrzeby
widowni oraz różnych działań artystyczno-warsztatowych teren
zostanie pokryty trawnikiem, na
którym będą ustawiane przenośne leżaki (8 sztuk) i stacjonarne
hamaki (2 sztuki). Teren edukacyjno-wypoczynkowy będzie
zaś stanowił „zieloną salę wykładową” z altaną, trejażowymi
konstrukcjami drewnianymi,
siedziskami oraz stolikami do
gier planszowych. Strefy do wypoczynku, opalania i zabawy
wyznaczone są w postaci podestów z drewna w częściowym
połączeniu z tarasem kawiarnianym, a częściowo z terenem
wspinaczkowym i do zabaw. Nie
zabraknie tu obszaru do wspinania i ćwiczeń ruchowych, o na-

Zagospodarowanie terenu przy Klubie Kultury Józefosław
wierzchni bezpiecznej z mat
przerostowych, z urządzeniem
do wspinania, trampoliną i bujakami dla najmłodszych. Uzupełnieniem wyposażenia skweru
będą kosze na śmieci (4 sztuki),
stojaki na rowery (3 sztuki), poidełko/karmnik dla ptaków oraz
tablica z regulaminem.
Zieleń
Zieleń na skwerze ma pełnić
rolę ozdobną, izolacyjną oraz
ochronną (drzewa mają ocienić
teren), jak również retencjonującą wodę (ogród deszczowy). Do
zieleni istniejącej – żywopłotowej
– dosadzone zostaną brakujące
rośliny. Drzewa i krzewy w środ-

Projekt Studio Ogrody Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz

kowej części terenu zostaną
przesadzone w strefy projektowanej zieleni, gdzie potrzebne są
takie o szerokiej koronie, dające
cień na tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i otoczenie. Posadzone zostaną ozdobne rabaty
bylinowo-trawiaste z krzewami
od strony ul. Cyraneczki (rów Jeziorki). Zostaną również wprowadzone na teren pnącza – na
konstrukcje altany i pergoli przy
scenie. Dobór gatunków będzie
harmonizował z elementami
małej architektury. Pojawią się
trawniki, które będą pełniły również funkcję terenu zabaw dla
dzieci i jednocześnie widowni.
Przewiduje się założenie trawni-

ków typowych oraz trawników
wzmocnionych, i takich w macie
przerostowej.
Retencja wodna
Wody opadowe w nowym
zagospodarowaniu będą retencjonowane na terenie poprzez
inﬁltrację do gruntu przez przepuszczalne nawierzchnie i podbudowy, a także częściowo przez
spływ powierzchniowy w kierunku projektowanej przepuszczalnej nawierzchni żwirowej
pod sceną (lekkie obniżenie terenu), gdzie spodnie warstwy
będą wypełnione żwirem i woda
inﬁltrować będzie do głębszych
warstw przepuszczalnych. Czę-

ściowo spływ powierzchniowy
będzie kierowany do dwóch
zbiorników sedymentacyjno-ﬁltracyjnych. Najniższym obniżeniem będzie projektowany ogród
deszczowy w streﬁe z altaną.
Koszty i termin realizacji
Prace wykonywać będzie
ﬁrma Sorted Sp. z o.o. z siedzibą
w Chyliczkach za cenę 876 tys.
zł. Zgodnie z umową zakończenie i oddanie do użytku zrewitalizowanego skweru planowane
jest do 15.09.2021.
Pliki z projektami są dostępne do wglądu na stronie
internetowej urzędu www.piaseczno.eu.

Mieszkania treningowe
Gmina Piaseczno utworzyła dwa mieszkania chronione treningowe dla osób usamodzielnianych w wieku 18–25 lat, opuszczających rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą. Pod opieką specjalistów młodzież będzie się przygotowywać do
prowadzenia samodzielnego życia.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie
na podstawie przepisów ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej realizuje zadanie
związane z udzielaniem wsparcia w formie mieszkania chronionego treningowego.
Ułatwiony start
w dorosłość
To forma wsparcia dla dorosłej młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą – rodzinę zastępczą lub dom dziecka – która uczy
się lub pracuje, realizując uzgodnienia określające wsparcie
świadczone w mieszkaniach
chronionych. W mieszkaniu zapewnia się usługi bytowe, naukę
rozwijania lub utrwalania samodzielności, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną w celu prowadzenia
samodzielnego życia. Program
ułatwia start w dorosłość, zapewnia dach nad głową bezpłatnie lub odpłatnie, w zależności
od dochodu mieszkańca. – Dysponujemy dwoma mieszkaniami przeznaczonymi łącznie
dla czterech osób. Rolą Ośrodka
jest zapewnienie jego mieszkańcom pomocy, w zależności od

potrzeb, w znalezieniu pracy, załatwianiu spraw urzędowych,
prowadzeniu gospodarstwa domowego – mówi Wioletta Urban,
dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
We wprowadzeniu idei w życie pomagało wiele osób. Podziękowania należą się Komisji Mieszkaniowej z radnym Łukaszem
Kamińskim na czele za pracę nad
tym tematem, a także dyrektor
MGOPS Wioletcie Urban za przygotowanie mieszkań do zasiedlenia. – To nowy, bardzo ważny
i potrzebny program pomocy społecznej w naszej gminie. Cieszę
się, że udało nam się przeznaczyć
dwa mieszkania na wsparcie dorastających dzieci, które znalazły
się w trudnej sytuacji na początku
swojego dorosłego życia – komentuje wiceburmistrz Piaseczna
Hanna Kułakowska-Michalak.
Mieszkania prowadzone
są przez MGOPS
Każdy z mieszkańców ma
oddzielny pokój, wspólny aneks
kuchenny, łazienkę i salon. Mieszkania wyposażone są we wszystkie niezbędne urządzenia, w tym
meble, sprzęty gospodarstwa domowego, laptopy. Za mieszkania

chronione odpowiedzialny jest
pracownik socjalny Zespołu ds.
Pogłębionej Pracy Socjalnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Piasecznie. Do zadań pracownika socjalnego należą w szczególności: sprawowanie pieczy nad właściwym
użytkowaniem mieszkania chronionego, kontrola przestrzegania
praw i obowiązków mieszkańców, wspieranie mieszkańców
w rozwiązywaniu bieżących problemów, współpraca z opiekunami usamodzielnienia mieszkańców oraz nadzorowanie
realizacji przez mieszkańców indywidualnego programu usamodzielnienia.
Przygotowanie do samodzielności
Pobyt w mieszkaniu chronionym umożliwia przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności
prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, radzenia
sobie z problemami codziennego
życia, rozporządzania posiadanymi środkami ﬁnansowymi.
Pomaga w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia

w relacje społeczne. Umożliwia
uzyskanie wykształcenia, zdobycie kwalifikacji zawodowych,
poszukiwanie pracy i pozyskanie samodzielnego mieszkania.
Stwarza możliwości do nabycia
umiejętności samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, rodzinnych, emocjonalnych itp. – przy wsparciu osób
wspomagających usamodzielnianego. Rozwija umiejętności

planowania i wykorzystywania
czasu wolnego. Umożliwia rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie.
Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Wysokość opłaty ustalana jest w decyzji administracyjnej, zgodnie
z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 marca 2021 r.
w sprawie utworzenia na terenie gminy Piaseczno dwóch

mieszkań chronionych treningowych dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę
zastępczą i ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu
chronionym. Osoby, które osiągają dochód poniżej 100% kryterium dochodowego dla osoby
samotnie gospodarującej (od
1 października 2018 r. jest to kwota
701 zł), nie ponoszą odpłatności.
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„Codziennie w trosce o środowisko”
– działania PWiK Piaseczno
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie
Sp. z o.o. już od 12 lat dba, by mieszkańcy miasta i gminy Piaseczno mieli dostęp do czystej i zdrowej wody w swoich kranach. Spółka nieustannie podnosi jakość świadczonych usług,
a także prowadzi działania ekologiczne i edukacyjne.
Piaseczyńskie wodociągi obsługują obecnie prawie 100%
mieszkańców miasta i gminy
Piaseczno. Systematycznie rozwijając przy tym infrastrukturę
wodociągową i kanalizacyjną,
aby sprostać potrzebom dynamicznie rozwijającej się aglomeracji. PWiK w Piasecznie Sp.
z o.o. nie spoczywa jednak na
laurach, realizuje milionowe inwestycje, skutecznie pozyskując środki zewnętrzne. Warto
także zaznaczyć, że we wszystkich działaniach PWiK przywiązuje wielką wagę do ekologii.
Najważniejsze inwestycje w latach 2017–2020
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie

Sp. z o.o. w latach 2017–2020
przeprowadziło szereg inwestycji, które obejmowały m.in.
budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej
w miejscowościach Złotokłos,
Runów, Pilawa, Orzeszyn oraz
Chojnów. W ramach inwestycji
spółka wybudowała ponad
51 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz około 6 km sieci wodociągowej. Inwestycje te zostały
dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w formie częściowo umarzanych pożyczek,
w łącznej kwocie 14 590 450,00
zł netto. Budowa zbiorczego
systemu odprowadzania ścieków w tych rejonach pozwoliła

na przyłączenie do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej nowych odbiorców oraz znacząco
wpłynęła na poprawę stanu
środowiska naturalnego.
Jedną z ważniejszych oraz
długo wyczekiwanych inwestycji była budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi
wojewódzkiej 722 (ul. Pod Bateriami w Piasecznie). W ramach inwestycji udało się wybudować ponad 60 odgałęzień
i finalnie dokończyć zadanie
skanalizowania tej części miasta. Inwestycja ta, wykonana
w 2018 roku, została dofinansowana z WFOŚiGW w Warszawie w formie częściowo
umorzonej pożyczki w łącznej
kwocie 1 870 000,00 zł netto.

Foto archiwum PWiK Piaseczno
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Kolejną ważną inwestycją
zrealizowaną w ostatnich latach była budowa kanału przerzutowego Głosków-Piaseczno
w 2020 roku. Realizacja tego zadania pozwoliła na przekierowanie ścieków sanitarnych
z obszaru zlewni oczyszczalni
ścieków w Głoskowie do oczyszczalni ścieków w Piasecznie. Inwestycja ta pozwoliła na wyłączenie z eksploatacji w 2019
roku oczyszczalni ścieków
w Złotokłosie, a w 2020 roku
oczyszczalni ścieków w Głoskowie. Całkowity koszt inwestycji
wyniósł 9,5 mln zł netto.
Spółka na przełomie lat
2017–2020 przeprowadziła szereg inwestycji w modernizację
i rozbudowę stacji uzdatniania
wody. Inwestycje objęły obiekty
zlokalizowane w Bobrowcu oraz
Złotokłosie. Realizacja powyższych zadań pozwoliła na zwiększenie produkcji wody uzdatnionej oraz wzrost bezpieczeństwa
w zaopatrzeniu w wodę mieszkańców ww. miejscowości.
Jednakże najważniejszą
inwestycją w zakresie produkcji wody była rozbiórka starej
i budowa zupełnie nowej stacji
uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego w Piasecznie. Nowo
wybudowana stacja uzdatniania wody pozwoliła na znaczące zwiększenie produkowanej wody z własnych źródeł, co
przyczyniło się również do
ustabilizowania rozbiorów
wody w mieście Piaseczno.
W ubiegłym roku stacja uzdat-

niania wody przy ul. Żeromskiego wyprodukowała ponad
1,2 mln metrów sześciennych
wody.

86
mln zł
tyle Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
w Piasecznie
przeznaczyło
na inwestycje
w ostatnich
4 latach
Wszystkie modernizacje
i rozbudowy stacji uzdatniania
wody zostały dofinansowane
przez WFOŚiGW w Warszawie
w formie częściowo umarzanych pożyczek w łącznej kwocie 15 003 700,00 zł netto.

Eksploatowane przez PWiK
stacje uzdatniania wody są stacjami automatycznymi, wymagającymi jedynie dozoru ze
strony pracowników obsługi.
Nad procesem produkcji wody
i eksploatacji sieci wodociągowej dziennie czuwa szesnastu
wykwaliﬁkowanych pracowników, których zadaniem jest zapewnienie ciągłości dostaw
zdrowej i bezpiecznej wody do
mieszkańców miasta i gminy
Piaseczno.
W latach 2017–2020 PWiK
Piaseczno na inwestycje przeznaczyło blisko 86 mln zł.
Inwestycje na 2021 rok
Pomimo wzrostu kosztów
działalności PWiK w postaci znaczącego wzrostu kosztów energii elektrycznej oraz zagospodarowania osadów ściekowych,
spółka stale prowadzi inwestycje
mające na celu rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W 2021 roku spółka planuje
przeznaczyć na ten cel kolejne
kilkanaście milionów złotych.
Z początkiem bieżącego roku
spółka rozpoczęła budowę sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złotokłos – etapy V i VI.
Przeprowadzenie tej inwestycji
pozwoli na zakończenie budowy
kanalizacji sanitarnej na tym obszarze. Koszt całkowity inwestycji
wyniesie 12,5 mln zł netto. W bieżącym roku spółka wybuduje
około 1,5 km sieci wodociągowej
w miejscowości Nowinki. Koszt
inwestycji to 380 000 tys. zł netto.

Foto archiwum PWiK Piaseczno
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Ponadto planowane jest
zakończenie prac związanych
z rozbudową i modernizacją stacji
uzdatniania wody w Wólce Kozodawskiej, kwota przeznaczona na
tę inwestycję wynosi 7 350 000
zł netto. Obecnie spółka oczekuje
na ostateczną decyzję Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na przyznanie pożyczki na rozbudowę ww. stacji
uzdatniania wody.
Energia własnej produkcji
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie
Sp. z o.o. prowadzi szereg działań
proekologicznych minimalizujących negatywne oddziaływanie
spółki na środowisko naturalne.
Jednym z nich jest produkcja
energii elektrycznej oraz ciepła z powstającego na terenie
oczyszczalni ścieków biogazu.
Powstaje on w procesie fermentacji osadów ściekowych. Na
przestrzeni 2020 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
wyprodukowało we własnym
zakresie około 900 MW energii.
Kolejnym działaniem proekologicznym realizowanym przez
spółkę jest budowa na terenie

obiektów należących do PWiK
farm fotowoltaicznych. Obiekty
takie powstaną w pierwszej kolejności na stacjach uzdatniania
wody w Złotokłosie, Siedliskach
oraz Piasecznie (SUW Żeromskiego), a następnie na oczyszczalni ścieków w Piasecznie.
Inwestycje te – w dobie ciągłego
wzrostu ceny energii – pozwolą
na ograniczenie jej zakupu od zewnętrznych źródeł oraz pokryją
częściowo zapotrzebowanie na
energię elektryczną ww. obiektów.
Edukacja ekologiczna
Edukacja ekologiczna stanowi ważną część strategii
spółki. PWiK w Piasecznie nieustannie prowadzi kampanie
mające na celu podniesienie
świadomości ekologicznej wśród
mieszkańców gminy Piaseczno.
Akcja „Dlaczego warto pić
wodę z kranu?” ma zachęcić
mieszkańców do picia wody prosto z kranu. Woda dostarczana
przez PWiK w Piasecznie jest
bezpieczna i zdrowa, zawiera
wiele minerałów cennych dla
naszego organizmu. Pijąc wodę
z kranu, możemy w znaczący
sposób ograniczyć powstawanie
plastikowych odpadów.
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Kolejnymi kampaniami zorganizowanymi przez spółkę
były „Zmień nawyki! Toaleta to
nie kosz na śmieci” oraz „Dobry
zwyczaj nie zapychaj!”. Akcje
miały na celu podniesienie
świadomości odbiorców w zakresie właściwego użytkowania
urządzeń sanitarnych oraz
wpływu działalności człowieka
na środowisko.
Ważnym aspektem jest dla
spółki edukacja ekologiczna
najmłodszych mieszkańców
aglomeracji. Jak wiadomo, by
edukacja przynosiła rezultaty,
należy rozpocząć ją już od najmłodszych lat. Dlatego z myślą
o najmłodszych mieszkańcach
gminy PWiK organizuje cykliczne konkursy plastyczne.
We współpracy z Centrum Kultury oraz pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno został zorganizowany
konkurs pod nazwą „Znamy powody oszczędzania wody”, skierowany do dzieci i młodzieży ze
szkół podstawowych. Konkurs
okazał się wielkim sukcesem.
Ponad 160 prac to dowód na to,
jak wielu młodym osobom nie
jest obojętny los naszej planety.
Pod koniec 2020 roku spółka
zorganizowała konkurs pla-

Foto archiwum PWiK Piaseczno
styczny „Miejsce śmieci nie jest
w sieci”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród
dzieci i młodzieży. Pomimo panującej sytuacji epidemiologicznej wpłynęło ponad 50 pomysłowych prac. Prace laureatów

można obejrzeć w siedzibie organizatora.
Każdy z konkursów organizowanych przez PWiK w Piasecznie ma na celu rozbudzić
świadomość ekologiczną wśród
dzieci i młodzieży.

Foto archiwum PWiK Piaseczno

Aktualnie spółka prowadzi
akcję edukacyjną pt. „Recyklingowa kropelka wody”.
Zapraszamy do śledzenia
naszej strony internetowej na
Facebooku: www.fb.com/PWiKPiaseczno.

Foto archiwum PWiK Piaseczno

Szkoła w Głoskowie po rozbudowie
Zakończyła się rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Millenium 76 w Głoskowie. Symboliczne
otwarcie rozbudowanej części szkoły odbyło się 19 lutego bieżącego roku.
Symboliczne otwarcie w reżimie sanitarnym odbyło się 19 lutego, a od 22 lutego ruszyły zajęcia w nowej części szkoły.
– Mam wielką satysfakcję z tego,
że udało nam się zrealizować
rozbudowę tej szkoły, w której
miejscowi uczniowie będą mogli
w komfortowych warunkach
realizować program kształcenia,
co z pewnością korzystnie
wpłynie na ich rozwój. Nowo
otwarty obiekt wraz z boiskiem jest ważnym elementem
w kompleksowym spojrzeniu
na edukacyjno-sportowy rozwój naszej gminy – powiedział
burmistrz Daniel Putkiewicz.
Inwestycja polegała na częściowej rozbiórce budynku i budowie jego nowej części o powierzchni użytkowej 1 355 mkw.,
a także na budowie nowego boiska sportowego wraz z odwodnieniem. Dzięki rozbudowie bu-

dynku przybyły dwa oddziały
przedszkolne z odrębnym wejściem oraz pięć sal lekcyjnych,
w tym pracownie do przedmiotów ścisłych. Powstały również: nowa kuchnia i stołówka
szkolna przystosowana do obsługi większej liczby uczniów,
szatnia, przebieralnie z zapleczem sanitarnym do obsługi
hali sportowej, łazienki dla obu
pięter oraz gabinety dla nauczycieli i administracji szkoły.
Prace trwały od 2018 roku
i miały zakończyć się w terminie do 11 września 2019 roku.
Niestety we wrześniu 2019 r.
znaczne opóźnienia w harmonogramie prac, a w końcu zejście z terenu budowy i pozostawienie go niezabezpieczonym,
zmusiły władze gminy do odstąpienia od umowy z ﬁrmą Art
Global Sp. z o.o. z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sytuacja ta doprowadziła do nieplanowanego, znacznego przedłużenia się inwestycji. Plac
budowy przejął nowy wykonawca: 2K Serwis Sp. z o.o.
Sp. k., który na terenie inwestycji zrealizował zarówno prace
w zakresie zagospodarowania
terenu, jak i prace w zakresie
branż elektrycznej, sanitarnej
i wykończeniowej w budynku
szkoły. Zbudowane zostały dodatkowy zjazd z ul. Millenium
i pochylnia dla osób niepełnosprawnych, wykonawca wymienił elementy kanalizacji
deszczowej i oświetlenia terenu. Przeprowadzono również
prace glazurnicze oraz montaż
pod konstrukcję suﬁtów podwieszonych. Na zewnątrz budynku dokończono prace związane z wykonaniem elewacji
lekko-mokrej, montażem kanałów wentylacji mechanicznej

i wykonaniem instalacji odgromowej.
– Cieszymy się, że pomimo
niespodziewanych trudności inwestycja została doprowadzona
do końca. Nowa stołówka, część
przedszkolna i dodatkowe sale
znacznie poprawią funkcjonalność szkoły, co z pewnością
wpłynie na komfort nauki i przebywania uczniów w tej szkole.
Dziękujemy rodzicom za wyrozumiałość, cierpliwość i wspieranie dyrekcji szkoły w okresie
rozbudowy – powiedziała wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.
Łączny koszt inwestycji to
prawie 10,6 mln zł.
Trwają prace w urzędzie nad
projektem poprawy bezpieczeństwa ruchu w okolicy szkoły
w Głoskowie. Po zakończeniu
prac poinformujemy o szczegółach w osobnej informacji.

Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA
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Powiększamy park – konsultacje za nami
Zakończyły się dwumiesięczne konsultacje społeczne dotyczące pomysłów na zagospodarowanie przylegającego do
parku pustego obszaru o powierzchni czterech hektarów.
W pierwszym etapie na przełomie stycznia i lutego zbierane
były uwagi i propozycje do przygotowania wstępnej koncepcji.
Uruchomiona została internetowa ankieta, dostępny był adres
mailowy oraz dyżury telefoniczne, gdzie można było składać
uwagi i propozycje. Była też
możliwość osobistego kontaktu
z projektantami w punkcie kontaktowym w parku. Informacje
i dokumenty zostały udostępnione na stronie www.konsultacjepark.piaseczno.eu oraz na
Facebooku.
Na tej podstawie architekci
krajobrazu z ﬁrmy Kształtownia
przygotowali raport oraz różne

wstępne warianty koncepcji dla
tego obszaru. Nowa część parku,
połączona w naturalny sposób
z częścią starą poprzez przedłużenie obecnych ścieżek i alejek,
ma mieć charakter bardziej rekreacyjny. Przewiduje się tu
oprócz nasadzeń i alejek także
m.in. plac zabaw dla dzieci, minitężnię czy wybieg dla psów.
Pewne elementy i zaproponowane rozwiązania są w całości zgodne z oczekiwaniami
mieszkańców, są też jednak tematy, które dzielą mieszkańców
na zwolenników i przeciwników. Tak jest chociażby z lokalizacją planowanego wybiegu dla
psów.

Wsłuchaniu się w te głosy
i opinie służyła druga część konsultacji. Po opublikowaniu raportu i wstępnych koncepcji
odbyło się kolejne spotkanie
w parku, a także robocze spotkania z urzędnikami, radnymi
i włodarzami, gdzie oceniano
poszczególne propozycje pod
kontem przydatności, kosztów
oraz realności ich wykonania.
Na tej podstawie przygotowana
zostanie końcowa prezentacja,
która ma uwzględniać uwagi
oraz kompromisowe rozwiązania. Będzie ona gotowa w kwietniu i szeroko zaprezentujemy ją
na łamach kolejnego wydania
„Gazety Piaseczyńskiej”.

Widok schematyczny jednej z koncepcji na obszar rozbudowywanej części parku miejskiego, która
była poddana konsultacjom społecznym
Graﬁka pracownia Ksztaltownia.pl

Obowiązek wymiany pieców węglowych
Na mocy podjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza
dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji
w powietrzu, wszystkie gminy województwa mazowieckiego oraz jego mieszkańców zobowiązano do realizacji działań
naprawczych, wśród których za podstawowe uznano wymianę źródeł ciepła.
Zgodnie z założeniami programu
realizacja ww. działania będzie
się odbywała poprzez wymianę
ogrzewania z kotłów bezklasowych opalanych paliwem stałym, a także wymianę ogrzewania z kotłów klas 3 i 4 opalanych
paliwem stałym na:
a) kotły opalane paliwem stałym spełniające normy ekoprojektu (rozwiązanie dopuszczone jedynie na obszarach,
gdzie występuje brak możliwości technicznych i ekonomicznie uzasadnionych przyłączenia do sieci ciepłowniczej
lub gazowej), wraz z ewentualną termomodernizacją,
b) kotły opalane paliwem gazowym, wraz z ewentualną termomodernizacją,
c) kotły opalane paliwem olejowym, wraz z ewentualną termomodernizacją,
d) ogrzewanie elektryczne, wraz
z ewentualną termomodernizacją,
e) odnawialne źródła energii,
wraz z ewentualną termomodernizacją,
f) ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, wraz z ewentualną termomodernizacją.
Szczegółowe informacje na
temat uchwały nr 115/20 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
oraz o nałożonych obowiązkach
znajdują się na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/
uchwala,4148,11520.html.
Ponadto należy przypomnieć, że na terenie województwa mazowieckiego obowiązuje
tzw. uchwała antysmogowa,

stanowiąca akt prawa miejscowego na mocy art. 96 ustawy
„Prawo ochrony środowiska”
(uchwała nr 162/17 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw). Uchwała obowiązuje
wszystkich użytkowników kotłów na paliwo stałe do 1,0 MW,
w tym samorządy gminne i powiatowe (w zakresie gminnych
zasobów mieszkaniowych oraz
budynków użyteczności publicznej) oraz osoby fizyczne,
przedsiębiorców i osoby prowadzące działalność gospodarczą,
rolniczą i inne. Uchwała antysmogowa obowiązuje od 11 listopada 2017 r. i wprowadza następujące ograniczenia:
– od 11 listopada 2017 r. można
montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne
z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE);
– od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach (lub innych miejscowych
ogrzewaczach pomieszczeń):
a) mułów i ﬂotokoncentratów
węglowych oraz mieszanek
produkowanych z ich wykorzystaniem,
b) węgla brunatnego oraz paliw
stałych produkowanych z ich
wykorzystaniem,
c) węgla kamiennego w postaci
sypkiej o uziarnieniu 0–3 mm,
d) paliw zawierających biomasę
o wilgotności w stanie robo-

czym powyżej 20% (np. mokrego drewna);
– od 1 stycznia 2023 r. nie wolno
używać kotłów na węgiel lub
drewno niespełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012;
– od 1 stycznia 2028 r. nie wolno
używać kotłów na węgiel lub
drewno klasy 3 lub 4 według
normy PN-EN 303-5:2012;
– użytkownicy kotłów klasy
5 wg normy PN-EN 303-5:2012
będą mogli z nich korzystać do
końca ich żywotności;
– posiadacze kominków (lub innych miejscowych ogrzewaczy
pomieszczeń) będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na
takie, które spełniają wymogi
ekoprojektu, lub wyposażyć
je w urządzenie ograniczające
emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.
W związku z powyższym
serdecznie zachęcamy do skorzystania z dotacji celowej
udzielanej z budżetu gminy Piaseczno na likwidację niskiej
emisji, w ramach której udzielane jest doﬁnansowanie kosztów zakupu i instalacji kotła gazowego c.o., kotła olejowego
c.o., kotła gazowo-olejowego lub
urządzenia grzewczego elektrycznego w wysokości 50% poniesionych kosztów, jednak nie
większej niż 4 000,00 zł.
O dotację mogą ubiegać się
właściciele i współwłaściciele
istniejących nieruchomości
mieszkalnych lub najemcy posiadający tytuł prawny do dysponowania istniejącą nieruchomością mieszkalną położoną na
terenie gminy Piaseczno, przy

Gazeta Piaseczyńska
Wydawca: Urząd Miasta

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

czym dotacja nie obejmuje budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza (wyjątek stanowią budynki
pełniące funkcję mieszkaniową,
w których w danym lokalu nie
więcej niż 20% powierzchni
użytkowej przeznaczone jest
pod działalność gospodarczą).
Doﬁnansowanie dotyczy wyłącznie budynków (mieszkań)
istniejących, w których zainstalowany jest piec węglowy.
W celu uzyskania dotacji należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz podpisać umowę
dotacyjną z gminą Piaseczno, na
mocy której Wnioskodawca będzie zobowiązany do likwidacji
istniejącego pieca węglowego
stanowiącego jedyne źródło
ogrzewania budynku (mieszkania) oraz zainstalowania nowego źródła ogrzewania, wybranego spośród następujących:
kocioł gazowy c.o., kocioł olejowy
c.o., kocioł gazowo-olejowy, urządzenie grzewcze elektryczne.
Wraz z wnioskiem należy
złożyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania
nieruchomością (np. akt notarialny, wypis z rejestru gruntów), zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli
Wnioskodawca nie jest jedynym
właścicielem), zgodę wszystkich
właścicieli budynku na zmianę
sposobu ogrzewania (w przypadku wniosku składanego
przez najemcę), a także:
– oświadczenie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej stanowiące załącznik nr
1 do wniosku,
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– oświadczenie stwierdzające,
że doﬁnansowanie na inwestycję nie będzie ﬁnansowane równolegle z innych źródeł spoza
budżetu gminy, stanowiące załącznik nr 2 do wniosku,
– oświadczenie dotyczące dotychczasowego źródła ogrzewania budynku stanowiące załącznik nr 3 do wniosku,
– harmonogram rzeczowo-ﬁnansowy planowanej inwestycji stanowiące załącznik nr 4 do
wniosku,
– fotograﬁę dotychczasowego
źródła ogrzewania budynku,
– zaświadczenie o możliwości
użytkowania gazu ziemnego
(dla ogrzewania gazowego) bądź
umowę z gazownią (w przypadku realizacji inwestycji
w budynku, do którego dotychczas dostarczany jest gaz do
kuchni gazowej i/lub ogrzewania ciepłej wody, konieczna jest
nowa umowa wraz z warunkami technicznymi).
Ponadto w przypadku realizacji inwestycji w budynku, do
którego dotychczas dostarczany
jest gaz do kuchni gazowej i/lub
ogrzewania ciepłej wody, wymagana jest również roczna faktura rozliczeniowa zużycia gazu
za poprzedni rok rozliczeniowy
(jeżeli zużycie gazu liczone
w kWh przekracza 5600 kWh,
należy załączyć również inne
dokumenty uprawdopodobniające fakt, iż piec węglowy znajdujący się w budynku jest jedynym źródłem ogrzewania).
Wniosek wraz z ww. załącznikami można przesłać
pocztą, złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy

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

I zastępca burmistrza:
Hanna Kułakowska-Michalak
II zastępca burmistrza:
Robert Widz
e-mail urzędowy:
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Piaseczno (ul. Świętojańska 5a
lub ul. Kościuszki 5) lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.
Uwaga: w celu uzyskania
dotacji do czasu podpisania
umowy nie należy realizować
inwestycji ani eliminować z kotłowni starego pieca węglowego. Wszystkie dokumenty
rozliczeniowe, w tym faktury
zakupu i/lub montażu nowego
pieca, zezłomowania starego
pieca węglowego, pierwszego
rozruchu pieca itp., muszą być
opatrzone datą późniejszą niż
data podpisania umowy między
Wnioskodawcą a gminą Piaseczno.
Istnieje możliwość równoległego ubiegania się o dofinansowanie także z programu
„Czyste powietrze”. Informacje
w tym zakresie udzielane są
w prowadzonym w budynku
przy ulicy Świętojańskiej 5a
w punkcie konsultacyjnym
„Piaseczno dla klimatu”, tel. 531
586 623 (punkt jest czynny
w godzinach 10.00–16.00 stacjonarnie w poniedziałki oraz
zdalnie we wtorki) bądź bezpośrednio w WFOŚiGW w Warszawie, tel. 22 340 40 80 lub
22 504 41 00.
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Marcin Borkowski
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W trosce o zdrowie kobiet

Kolejny milion doﬁnansowania na projekty edukacyjne

Gmina Piaseczno od lat wspiera badania
mammograﬁczne. Do tej pory prowadzone były mobilne badania w mammobusach, teraz specjalistyczne urządzenie
zakupił do swojej przychodni Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego w Piasecznie.
Od kilku dni pacjentki zapisane do
ginekologa lub chirurga SZPZLO
w Piasecznie mogą dostać skierowanie na mammograﬁę. Badanie
wykonywane będzie w ramach
NFZ. – Planowane są też badania
komercyjne oraz uczestnictwo
w unijnych projektach dotyczących proﬁlaktyki raka piersi, żeby
w pełni wykorzystać możliwości
nowego sprzętu – mówi dyrektor
Marta Dorociak-Burza.
Do dyspozycji pacjentek jest
specjalnie przystosowany gabinet, wyposażony m.in. w przebieralnię, oraz sfinansowany
w całości przez SZPZLO mammograf o wartości 750 tys. zł. Mammograﬁa jest najskuteczniejszą
metodą w diagnostyce raka
piersi. Pozwala na wykrycie nowotworu w najwcześniejszym

stadium rozwoju, jeszcze zanim
jego objawy staną się zauważone
przez lekarza lub kobietę.
Warto też wspomnieć o darmowej cytologii dla pań w wieku
25–59 lat, które zapisane są do ginekologa lub położnej w SZPZLO
w Piasecznie. Rezerwacja wizyt
u ginekologa pod nr telefonu
22 757 00 76 lub 22 756 73 73.
– Od wielu lat wspieramy
mobilne badania mammograﬁczne, zapewniając wydzielone
miejsce na miejskim parkingu
z dostępem do niezbędnych
mediów, teraz, dzięki zakupowi
stacjonarnego sprzętu, dostępność tego ważnego badania
jeszcze się zwiększy – cieszy się
Hanna Kułakowska-Michalak,
I zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Piaseczno.

Projekty gminy Piaseczno: „Innowacyjna edukacja
w gminie Piaseczno – wsparcie dla uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie” oraz „Szkoła możliwości w Głoskowie – zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie”,
znalazły się na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Foto Marcin Borkowski/URZĄD MIASTA

Spisz się, bo liczysz się dla Polski!
1 kwietnia 2021 r. rozpocznie się największe i najważniejsze badanie polskiej statystyki publicznej, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Podczas
spisu dowiemy się m.in., ilu nas jest, jacy jesteśmy i w jakich warunkach mieszkamy. Dane spisowe mają ogromne znaczenie dla przyszłości naszego kraju, województwa i gminy, dlatego tak ważne jest, żeby spisał się każdy z nas.
Spisy powszechne są przeprowadzane na całym świecie, a ich rola
jest nie do przecenienia. Właśnie
dzięki spisom władze państwowe,
regionalne i lokalne mają dostęp
do informacji i danych niezbędnych do podejmowania działań na
rzecz społeczeństwa. Spisy ludności mają długą tradycję – w Polsce
tego rodzaju przedsięwzięcia są realizowane od ponad dwustu lat!
Spisać musi się KAŻDY!
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. obowiązkowi spisowemu podlegają:
– Polacy mieszkający w Polsce
mający miejsce zamieszkania (rozumiane jako miejsce zameldowania stałego lub czasowego,
bądź jako miejsce zamieszkania
stałe lub czasowe) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego
zakwaterowania,
– cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający
w Polsce czasowo (bez względu
na to, czy są zameldowani, czy nie)
w mieszkaniach, zamieszkanych
pomieszczeniach niebędących
mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania, Polacy,
którzy przebywają czasowo za
granicą (bez względu na okres
przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na
stałe za granicę,
– osoby bezdomne bez dachu nad
głową – obywatele polscy i cudzoziemcy, mieszkania, budynki,
obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

W przypadku osób niepełnoletnich spisu w ich imieniu dokonują
rodzice lub prawni opiekunowie.
Spisy powszechne odbywają
się w Polsce co dziesięć lat. Na tyle
często, by dane spisowe były aktualne, ale jednocześnie możliwie
rzadko, by minimalizować koszty
i ograniczać konieczność angażowania czasu i uwagi mieszkańców.
Dane zebrane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 będą służyć
do planowania i podejmowania
działań we wszystkich najważniejszych dla kraju sferach: w polityce rodzinnej, mieszkaniowej,
edukacyjnej, zdrowotnej, a nawet
transportowej.
Przykład? W trakcie spisu powszechnego będziemy proszeni
o podanie miejsca zamieszkania
oraz lokalizację miejsca pracy.
Dzięki temu statystycy sprawdzą, jak wyglądają dojazdy do
pracy na poziomie kraju, województwa, a nawet gminy. To z kolei pozwoli władzom lokalnym
poznać potrzeby transportowe
mieszkańców i organizować połączenia w regionie.
Dzięki Narodowemu Spisowi
Powszechnemu poznamy dokładnie przede wszystkim sytuację demograﬁczną polskiego społeczeństwa i naszej gminy, a także
przyjrzymy się najważniejszym
wyzwaniom związanym z tym
tematem: z jednej strony urodzeniom i dzietności, z drugiej zaś coraz intensywniejszemu starzeniu
się naszego społeczeństwa. Spis to
również jedyne badanie dające
pełny obraz poziomu wykształcenia wszystkich mieszkańców, niepełnosprawności, wyznania czy
narodowości.
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Najlepiej przez Internet
– w domu lub w urzędzie
Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021 będzie
pierwszym w historii polskich spisów ludności, w którym PODSTAWOWĄ I OBOWIĄZKOWĄ metodą będzie samospis internetowy.
W ten sposób statystyka publiczna
wychodzi naprzeciw społecznym
oczekiwaniom dotyczącym możliwości elektronicznego załatwiania spraw urzędowych.
Dzięki aplikacji spisowej
można się spisać wygodnie i bezpiecznie w domu o dowolnej porze dnia, a nawet nocy. Aplikacja
spisowa będzie dostępna na stronie internetowej: spis.gov.pl od
1 kwietnia do końca spisu.
Osoby, które nie mają w domu
komputera i Internetu, powinny
zgłosić się do urzędu gminy/miasta. W każdej gminie w Polsce będzie funkcjonować miejsce do samospisu internetowego, będzie też
można liczyć na wsparcie wyznaczonego pracownika urzędu. Ze
względu na ograniczenia epidemiczne warto wcześniej zadzwonić do urzędu gminy/miasta i zapytać o możliwość spisania się.
Rachmistrz osobiście
lub telefonicznie
Z osobami, które nie spiszą
się przez Internet, skontaktuje się
rachmistrz spisowy. W sumie na
terenie województwa mazowieckiego będzie ich 2 500. Osoby będące rachmistrzami przeszły specjalne szkolenie zakończone
egzaminem. Musiały też złożyć
przysięgę zachowania tajemnicy
statystycznej – nie wolno im
pod żadnym pozorem ujawniać
i przekazywać informacji uzyska-

nych podczas wywiadów spisowych.
Praca rachmistrzów spisowych będzie się odbywać na dwa
sposoby: poprzez wywiad bezpośredni i telefoniczny. Forma prowadzonych wywiadów będzie
zależeć od sytuacji epidemicznej
oraz preferencji rachmistrzów.
W razie wątpliwości co do tożsamości rachmistrza warto skontaktować się z infolinią spisową
pod numer 22 279 99 99 (dostępna od 15 marca).
WAŻNE! Jeśli zgłosi się do nas
lub zadzwoni rachmistrz spisowy, musimy się zgodzić na rozmowę i nie możemy już poprosić
o możliwość samodzielnego spisania się przez Internet. Dlatego
warto jak najszybciej skorzystać
z aplikacji spisowej i wypełnić
obowiązek spisowy w dogodnym
dla siebie momencie.
Nie będzie sprawdzany
majątek ani telewizory
W trakcie spisu powszechnego nie będą zbierane ŻADNE
informacje dotyczące majątku,
oszczędności czy posiadanych
kosztowności. Również w części
formularza dotyczącej zasobów
mieszkaniowych NIE BĘDZIE pytań o wartość nieruchomości.
Rachmistrz może zadawać
pytania WYŁĄCZNIE zawarte
w formularzu spisowym. Nie ma
zatem prawa sprawdzać np.
tego, czy mamy w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny i czy
opłacamy za niego abonament.
Więcej informacji znajduje
się na stronie Głównego Urzędu
Statystycznego – portalu informacyjnym Narodowego Spisu
Powszechnego spis.gov.pl.

W ramach projektów w trzech piaseczyńskich placówkach
oświatowych: Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie, Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza
Zawadzkiego „Zośki” w Piasecznie oraz Szkole Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie, zaplanowane są zajęcia umożliwiające podniesienie u uczniów kompetencji
kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia
do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Celem projektów jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw przez ponad 500 uczniów z wymienionych szkół podstawowych.
W ramach projektów realizowany będzie program wsparcia obejmujący dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, pikniki
naukowe, koła naukowe, zajęcia pokazowe dla uczniów
z innych szkół. Projekty zakładają również zakup pomocy
dydaktycznych, doposażenie pracowni przyrodniczych
oraz zakup do szkół sprzętu TIK.
Wkład własny gminy Piaseczno jest niefinansowy –
w postaci udostępnienia sal na zajęcia.
Dofinansowanie w ramach projektów wynosi odpowiednio:
•Projekt „Innowacyjna edukacja w gminie Piaseczno –
wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły
Podstawowej nr 3 w Piasecznie” – 666 682,19 zł.
•Projekt „Szkoła możliwości w Głoskowie – zajęcia
edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie” – 369 044,47 zł.
Realizacja projektów wynika z przeprowadzonych
w placówkach diagnoz potrzeb dzieci, zatwierdzonych
21 listopada 2019 roku.
To kolejne projekty, które realizowane będą w ramach działania 10.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020
w piaseczyńskich placówkach.
– Każde dodatkowe środki przeznaczane na edukację przynoszą dodatkowe profity w przyszłości.
Szczególnie cenne w obecnych okolicznościach są
programy mające na celu podnoszenie kompetencji
cyfrowych wśród uczniów oraz rozwijające inne kompetencje i kreatywność. Dlatego cieszymy się z możliwości realizacji kolejnych projektów, na które otrzymujemy dodatkowe finansowanie – mówi Daniel
Putkiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.
Aktualnie realizowany jest też projekt „Mazowiecki
program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów
do nauczania zdalnego” w SP w Józefosławiu.
W ubiegłych latach zrealizowano projekty:
•„Piaseczyńskie przedszkolaki – utworzenie nowych
miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Piaseczno” – projekt w okresie 1.08.2019 – 31.12.2020, wartość dofinansowania 687 798,53 zł, realizacja w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Piasecznie;
•„Piaseczyńskie szkoły przyszłości” – projekt w okresie
5.11.2018 – 31.12.2019, wartość dofinansowania 2 098
974,85 zł, realizacja w sześciu szkołach: SP w Jazgarzewie, SP nr 5 w Piasecznie, SP nr 2 w Piasecznie, SP
w Zalesiu Górnym, SP w Złotokłosie oraz SP w Józefosławiu;
•„Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła” – projekt
w okresie 1.08.2017 – 31.08.2018, wartość dofinansowania dla gminy Piaseczno 293 270,00 zł, realizacja
w trzech szkołach: SP w Jazgarzewie, SP w Złotokłosie
i SP nr 5 w Piasecznie.
Poza projektami z działania 10.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014–2020, w szkołach realizowane były również programy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, projekty współfinansowane z programów rządowych.
W ramach projektów prowadzone są dodatkowe
zajęcia dla uczniów, a także kupowany jest sprzęt dla
placówek. Wszystkie projekty przyczyniają się do
wzrostu kompetencji u uczniów, stwarzają im lepsze
warunki do nauki oraz podnoszą standard wyposażenia szkół.
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Nowy punkt biblioteczny
Piaseczno/Kamionka

Książkę zwrócisz, nawet
gdy biblioteka zamknięta

Na kulturalnej mapie Piaseczna powstała nowa placówka, gdzie oprócz wypożyczania książek organizowane będą spotkania i wydarzenia, zwłaszcza w ramach
współpracującego z biblioteką Klubu Seniora w Gołkowie.
Nowy punkt biblioteczny zlokalizowany jest na rogu ulic Głównej
i Północnej na styku Piaseczna
i Kamionki. Lokal o powierzchni
100 mkw. w nowo powstałym budynku został wynajęty, na razie do
końca 2023 roku. Działa od 22
marca, obecnie w reżimie epidemiologicznym. – Mamy tu zarówno wystarczającą przestrzeń
dla przechowywania księgozbioru
(chcemy, aby był jak najatrakcyjniejszy dla naszych czytelników),
jak również pomieszczenia z przeznaczeniem na małe spotkania –
mówi dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie, Łukasz Załęski.
Z tej funkcji będzie korzystał
głównie Klub Seniora w Gołkowie, który współdzielił będzie
obiekt z biblioteką. – Lokalny
Klub Seniora, który działa przy
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, liczy aż 52
członków. W nowym miejscu
seniorzy pod opieką kierownika, pani Wioletty Sałasińskiej,
będą mieli wygodne warunki do
rozwoju poprzez edukację, in-

tegrację oraz organizację czasu
wolnego. Seniorzy będą się spotykać w dni i godziny, kiedy biblioteka będzie nieczynna, tak
aby obiekt był maksymalnie
wykorzystywany – podkreśla
Hanna Kułakowska-Michalak,
I zastępca burmistrza.
Lokalizacja nowego obiektu
użyteczności publicznej jest bardzo dogodna, znajduje się vis-à-vis szkoły, obok jest duży parking
publiczny oraz przystanek autobusowy linii L-5. – Pan dyrektor
Łukasz Załęski wskazywał mi na
lukę w układzie przestrzennym
naszych placówek bibliotecznych,
dlatego zaczęliśmy poszukiwania
odpowiedniego lokalu w tej części
gminy, aby zapewnić mieszkańcom łatwiejszy dostęp do naszej
oferty – mówi burmistrz Daniel
Putkiewicz. – Dziękuję też radnym, którzy zaangażowani byli
w uruchomienie tego obiektu,
oraz pani Annie Krasuskiej, dyrektor SP3, której szkoła będzie również współpracować z biblioteką –
dodaje burmistrz Piaseczna.

Foto Tomasz Korczak/Biblioteka Publiczna
Od marca czytelnicy Biblioteki Publicznej mogą korzystać z wrzutni zainstalowanych na zewnątrz przy placówkach. Dzięki temu mogą oddać książki w dowolnym
momencie, przede wszystkim wtedy, gdy biblioteka jest
zamknięta.
Wrzutnie działają już przy wszystkich ﬁliach (poza Jazgarzewem). Przed Biblioteką Główną w CEM przy ul. Jana
Pawła II 55, przy ﬁlii na Kościuszki 49 oraz przy ﬁlii w Józefosławiu zainstalowane zostały duże wrzutnie, zaś przy placówkach w Zalesiu Górnym, Bogatkach, Złotokłosie oraz
Głoskowie – małe wrzutnie. Urządzenie zostanie też zainstalowane przy nowej ﬁlii Piaseczno/Kamionka.

Foto Tomasz Korczak/Biblioteka Publiczna
Godziny otwarcia biblioteki:
Poniedziałek – 12.00–19.00
Czwartek – 10.00–16.00
Piątek – 12.00–18.00

W pozostałe dni z obiektu
korzystać będzie głównie Klub
Seniora w Gołkowie.
Zapraszamy!

Konsultacje w sprawie strategii rozwoju oświaty
Gotowy jest już projekt „Strategia Oświaty dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata
2021–2030”. Dokument jest dostępny na stronie internetowej gminy, a swoje
uwagi do niego można przesyłać do 9 kwietnia br.

Organizacja lokalnego sytemu
oświaty w taki sposób, aby
spełniał oczekiwania mieszkańców, to jeden z najważniejszych
obszarów działania gminy.
Współczesny system oświaty
staje przed wieloma nowymi
zadaniami i wyzwaniami, stąd
konieczne są w tym zakresie
działania przemyślane w perspektywie wielu lat.
– Słuchając wszystkich środowisk oświatowych, uznaliśmy
za niezbędne opracowanie strategii rozwoju oświaty w gminie
Piaseczno na najbliższe dziewięć

lat – mówi Hanna KułakowskaMichalak, I zastępca burmistrza.
W proces formułowania strategii
zostali zaangażowani kluczowi
interesariusze systemu oświaty,
tj. nauczyciele, rodzice, uczniowie, urzędnicy i osoby zarządzające edukacją przy wsparciu
Instytutu Badawczego IPC Sp.
z o.o. z Wrocławia. – Strategia nie
jest gotową receptą na sukces,
jest natomiast drogowskazem,
wskazującym najważniejsze do
rozwiązania problemy oraz potencjalne szanse, na których
powinna być skoncentrowana

uwaga w określonych ramach
czasowych – dodaje pani wiceburmistrz. Realizacja działań
oraz wdrażanie poszczególnych
założeń strategii przyczyni się do
stałego podnoszenia oferty edukacyjnej oraz umożliwi systematyczną poprawę jakości kształcenia w gminie Piaseczno.
Umowa na opracowanie
strategii została podpisana
w październiku 2020 r. i wtedy
też rozpoczęły się prace polegające na zebraniu informacji
i danych o systemie oświaty
w gminie Piaseczno. Następnie
zostały przeprowadzone ankiety wśród uczniów, rodziców,
nauczycieli oraz dyrektorów, na
bazie których opracowano diagnozę stanu obecnego. W kolejnym kroku Rada Oświatowa,
Komisja Oświaty oraz Piaseczyńskie Porozumienie Rad Rodziców pracowały nad analizą
SWOT, wskazując mocne i słabe
strony oraz szanse i zagrożenia
dla systemu oświaty w gminie
Piaseczno.
Na tej podstawie Rada
Oświatowa zrzeszająca przedstawicieli: rodziców przedszkoli
i szkół, dyrektorów, związków

zawodowych, Rady Miejskiej,
pomocy społecznej oraz Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno, opracowała cele strategiczne i szczegółowe do realizacji w ramach
opracowywanej strategii.
Ostatnim etapem prac są
konsultacje społeczne. Uwagi
i wnioski do projektu „Strategia
Oświaty dla Miasta i Gminy
Piaseczno na lata 2021–2030”
można składać od 26 marca do
9 kwietnia 2021 r. na adres mailowy lorenc@cuw.piaseczno.eu
oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00-13.00 pod nr tel. 22 756 72 04
wewn. 102 lub 105.
Po zebraniu wniosków
oraz naniesieniu poprawek
dokument w formie uchwały
zostanie przedłożony Radzie
Miejskiej do uchwalenia, a obowiązywał będzie od 1 września
2021 roku.
– Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wzięły
udział w tworzeniu tego ważnego dokumentu, zachęcam do
udziału w konsultacjach i wyrażenia swojej opinii lub złożenia wniosku – zachęca Hanna
Kułakowska-Michalak.

Zbiórki krwi w Piasecznie
W każdą pierwszą środę miesiąca PCK Piaseczyńsko-Grójecki Oddział Rejonowy organizuje akcje mobilnego poboru
krwi. Zbiórki będą się odbywać
w godzinach od 9.00 do 13.00
przy Urzędzie Miasta i Gminy
Piaseczno (ul. Kościuszki 5) we-

dług harmonogramu: 7 kwietnia, 5 maja, 2 czerwca, 7 lipca,
4 sierpnia, 1 września, 6 października, 3 listopada, 1 grudnia
2021 roku.
Wejście do ambulansu będzie od strony skweru Kisiela.
Oddaj krew! Podziel się życiem.

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

Zasady korzystania z wrzutni
Do wrzutni można zwracać tylko zbiory (książki, audiobooki i ﬁlmy) wypożyczone w placówce, przy której się ona
mieści. Można z nich korzystać zarówno w godzinach otwarcia placówek, jak i po ich zamknięciu. Książki zwrócone
w ten sposób nie są od razu zdejmowane z konta czytelnika
– zostaną zdjęte z konta w następnym dniu roboczym. Jeżeli
czytelnik zamierza wypożyczyć książki w tym samym dniu,
zwracane pozycje należy oddać bezpośrednio w bibliotece.
Bibliotekarze codziennie sprawdzają zawartość wrzutni.
Prosimy o delikatne wkładanie książek, aby nie uszkodzić
zbiorów. Jeśli czytelnik ma do zapłacenia opłatę za przetrzymane zbiory, prosimy o bezpośrednie zwroty do biblioteki (nie do wrzutni).
Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie ułatwi czytelnikom
zwroty książek i pozostałych materiałów bibliotecznych.

Mobilność – ankieta potrzeb
mieszkańców
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie zaprasza do udziału w ankiecie dotyczącej opracowania dokumentu „Kompleksowa koncepcja organizacji
usług transportowych door-to-door”.
Opinia społeczna posłuży gminie Piaseczno do przygotowania diagnozy potrzeb mieszkańców gminy w zakresie mobilności oraz zapewnienia tym osobom pomocy
w dostępie do aktywności w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym.
Ankieta jest anonimowa, skierowana do mieszkańców
gminy Piaseczno z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności. Do udziału w niej zapraszamy osoby, które ukończyły 18 rok życia, w tym osoby starsze, chore, mające
trudność w samodzielnym przemieszczaniu się, na przykład ze względu na ograniczoną sprawność – m.in. osoby
poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabowidzące.
Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę
indywidualnego transportu osób potrzebujących wsparcia
w zakresie mobilności. Obejmuje pomoc w wydostaniu się
z domu lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu
do miejsca docelowego. Obejmuje również sytuację,
w której z transportu korzysta w tym samym czasie kilka
osób, o ile pozwalają na to warunki pojazdu.
Ankieta jest przeprowadzana wśród pełnoletnich
mieszkańców gminy Piaseczno w formie elektronicznej,
dostępnej w dniach 22.03.2021 – 12.04.2021 na stronach internetowych: www.mgops.piaseczno.eu oraz www.piaseczno.eu, gdzie później zostaną opublikowane jej wyniki.
Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres mailowy:
edyta.banasiewicz@mgops.piaseczno.eu.

