
Józef Zalewski
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Szanowni Państwo!

Mija kolejny, drugi już rok obecnej kadencji władz
gminy Piaseczno i z tej okazji chciałbym, podobnie
jak w roku ubiegłym, rozliczyć się przed Państwem
z ostatnich 12. miesięcy pracy. Kończymy realizację
tegorocznego budżetu, który ambitnie zakładał więcej
pieniędzy na inwestycje niż w roku ubiegłym. Budżet na
2005 rok, który mam nadzieję już wkrótce zostanie za-

twierdzony przez Radę Miejską, napawa jeszcze większym optymizmem, gdyż dzięki
m. in. funduszom z UE, na inwestycje przeznaczymy rekordową kwotę. (czyt. s. 3)
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31. sesja 
Rady Miejskiej odbędzie

się 30 grudnia
o godz. 9

w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5

CMYK

Budżet 2005
Radni intensywnie pracują w ko-

misjach nad przyszłorocznym budże-
tem. Przewodniczący Rady Miejskiej
ma nadzieję, że budżet na 2005 rok
uchwalony zostanie na najbliższej se-
sji 30 grudnia 2004 r. Wcześniejsze
uchwalenie budżetu pomoże w szyb-
szym przygotowaniu i realizacji przy-
szłorocznych inwestycji.

Bilans roku w gminie Piaseczno 
Plusy i minusy

Plusy

Przygotowanie programu
uporządkowania gospo-
darki wodno-ściekowej

w gminie (przewidywane wydatki
ponad 200 mln zł) i złożenie wnio-
sku o jego dofinansowanie ze środ-
ków UE (ponad 140 mln zł).

Bój o siedemsetki. Na
wiosnę po kilku tygodniach
sporów udało się przeko-

nać Zarząd Transportu Miejskiego,
że linie autobusowe do Piaseczna
nie są deficytowe.

Zwiększenie nakładów
inwestycyjnych na drogi.
Budowa w 2004 r. nowych

ulic: Nadarzyńskiej, Emilii Plater,
Kniaziewicza, Drogi Dzików w Za-
lesiu Górnym, a także modernizacja
ciągu ulic: Kilińskiego, Sierkowskie-
go i Warszawskiej, Czajewicza, całe-
go kwartału między Puławską, Mły-
narską i Warszawską. 

Rozpoczęcie rozbudo-
wy SP nr 5 oraz przygoto-
wanie budowy szkoły pod-

stawowej i gimnazjum w Józefosła-
wiu a także przejęcie od starostwa
liceum ogólnokształcącego.

Lobbing i udział w przy-
gotowaniu przebudowy

drogi krajowej 79, czyli naszej ul.
Puławskiej.

Stopniowo realizowana
koncepcja rewitalizacji
centrum miasta. 
Opracowanie aktualnej
wersji strategii zrównowa-
żonego rozwoju oraz prace

nad nowym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy. Oba doku-
menty pozwolą uporządkować dy-
namiczny rozwój gminy. 

Otwarcie Muzeum Re-
gionalnego z okazji 575.
rocznicy nadania praw

miejskich. Po wielu latach obietnic
wreszcie powstało. Na razie nie-
wielkie, ale z czasem kto wie...

Organizacja selektyw-
nej zbiórki odpadów.
Z firmą organizującą

zbiórkę udało się osiągnąć porozu-
mienie, dzięki któremu gmina nie
dopłaca do wywozu segregowanych
śmieci. 

Nawiązanie współpra-
cy z estońską gminą
Harku oraz z ukraińskim

regionem Nowograd Wołyński. No-

we kontakty oprócz wymiany do-
świadczeń pozwolą wzorem kontak-
tów ze Szwecją organizować wyjazdy
naszej młodzieży, a z czasem nawią-
zać współpracę gospodarczą między
firmami.

Przyjazny urząd: nowe
biuro obsługi, nowe strony

internetowe, z których można po-
bierać np. wnioski, wdrażanie pro-
gramów zarządzania jakością.

Rozpoczęcie budowy
monitoringu miasta i po-

prawa wskaźników bezpieczeństwa. 

Minusy

Brak porozumienia
z zarządem Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jedność”.

Problemy finansowe Jedności to teo-
retycznie sprawa członków spółdziel-
ni, ale to w praktyce problemy kilku-
tysięcznej rzeszy mieszkańców gminy. 

Stan dróg gruntowych.
Gminne drogi gruntowe za-
mieniają się w bagno, szcze-

gólnie wiosną i jesienią, a także
w trakcie prowadzenia robót bu-
dowlanych. Prawdziwą mękę prze-
żyli w tym roku mieszkańcy Zalesin-
ka w czasie budowy kanalizacji. 

Śmieci. Pomimo sprzątania,
zwiększonej kontroli umów na
wywóz nieczystości dalej zale-

gają w lasach i przydrożnych rowach. 
Brak koncepcji budowy
systemu transportu publicz-
nego w aglomeracji warszaw-

skiej (autobusy i kolej dojazdowa). To
niestety zależy w dużej mierze od woli
stolicy, która wydaje się nie dostrzegać
problemu komunikacji z
przedmieściami. 

Wandalizm (rozbite sy-
gnalizacje, kosze, niszczone
kontenery).

Reprint książki Tadeusza Jana Żmu-
dzińskiego „Piaseczno miasto królewskie
i narodowe” wydany nakładem Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno na okoliczność 575-
lecia nadania praw miejskich Piasecznu, do-
stępny jest już w sprzedaży w księgarni Bzyk
na rogu ul. Chyliczkowskiej i Warszawskiej.

Ilu nas przybyło ?

Mieszkańcy:
Stan na 1 stycznia 2004       - 51 179
Stan na 15 grudnia 2004      - 52 930
Przybyło: 1 751 osób*

* Zameldowanych na stałe według
informacji wydziału spraw
obywatelskich.

Szanowni Państwo! 

Prosimy o nadsyłanie do
Biura Promocji i Informacji
Gminy, własnych opinii i pod-
sumowań mijającego roku.
Opublikujemy je w kolejnych
numerach biuletynu.

gazeta@gmina-piaseczno.pl
Biuro Promocji 
i Informacji Gminy
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno
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Jarosław
Brinken
Przewodniczący 
Komisji Polityki 
Gospodarczej

Rok 2004 był rokiem podejmowania
trudnych decyzji. Uchwały, jakie zostały
podjęte przez Radę Miejską, będą decydo-
wały o obliczu miasta i gminy Piaseczno na
najbliższe dziesięć lat. Są to inwestycje,
które nie będą tylko „konsumowane” i nie
będą przynosiły dochodów, ale wręcz
przeciwnie - będą czynnikiem miasto-

twórczym przynoszącym pośrednio lub
bezpośrednio dochody do gminnej kasy.
Są to: rozbudowa oczyszczalni i kanalizacja
gminy za blisko 200 mln zł; uzgodnienie
rozbudowy trasy nr 79 od Mysiadła do
Góry Kalwarii, rozpoczęcie prac w 2005
roku, m.in.: 
- skrzyżowania Auchan, Energetyczna; 
- budowa budynku dla policji; 
- budowa sądu i prokuratury; 
- budowa nowego urzędu skarbowego. 

Z mniejszych spraw należy wymie-
nić udane negocjacje z Warszawą w spra-
wie dofinansowania komunikacji auto-
busowej, gdzie w przypadku niektórych
linii gmina Piaseczno nie musi robić żad-
nych dopłat. 

Niewątpliwie długo oczekiwaną inwe-
stycją była rozbudowa Szkoły Podstawowej
nr 5 wraz z salą gimnastyczną. 

Wracając do budowy kanalizacji - in-
westycja ta pozwoli na rozpoczęcie kolej-
nego etapu budowy infrastruktury gminy
Piaseczno, a są nią przede wszystkim dro-
gi. Ale to już temat dla radnych następnej
kadencji. 

Wszystkim mieszkańcom naszej gminy
składam najserdeczniejsze życzenia z oka-
zji świąt Bożego Narodzenia oraz
nadchodzącego Nowego Roku.

Rok 2004 w opinii radnych
Józef
Wierzchowski 
Przewodniczący Rady

Miejskiej

Każdy upływający rok
skłania do podsumowań i reflek-
sji. Rok 2004 to rok pełen zna-
czących wydarzeń dla naszej gmi-

ny. Rozpoczął się on w naszym samorządzie bardzo burz-
liwie, lecz mądrość radnych spowodowała szybkie wyga-
szenie emocji. Potem nastąpiła merytoryczna praca nad
rozwiązywaniem problemów gospodarczych naszych
mieszkańców. W mojej ocenie polityka gospodarcza wy-
kreowana przez Radę Miejską i burmistrza przynosi już za-
kładane efekty. Postawiliśmy na porządkowanie miasta
i jest to już widoczne. Budujemy budynek komendy poli-
cji, kończymy drugi budynek socjalny dla 32 rodzin, roz-
poczęliśmy rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 5, zakoń-
czyliśmy projektowanie budynku dla potrzeb sądu i pro-
kuratury, pracujemy nad budową nowego urzędu skarbo-
wego i nowej szkoły w Józefosławiu. Kończymy moderni-
zację Urzędu Gminy i już w nowym roku będziecie Pań-
stwo mogli wejść do zupełnie inaczej wyglądającego bu-
dynku i załatwić wszystko praktycznie w jednym miejscu. 
Rozpoczęliśmy z dużym rozmachem budowę nowych dróg
i modernizację już istniejących. Zostały zbudowane ulice:
Słowicza, Nadarzyńska, Kniaziewicza, Emili Plater, reali-
zujemy modernizację ulic: Kilińskiego, Sierakowskiego,
Warszawskiej, Czajewicza i al. Kalin. 

Trwa budowa Drogi Dzików w Zalesiu Górnym. Po-
nadto są wykonywane projekty dla ulicy Fabrycznej i następ-

ny odcinek ul. Nadarzyńskiej aż do targowiska. Zbudowali-
śmy trochę nowych chodników przy wjeździe do miasta. 

Dużo czasu poświęciliśmy, aby w przyszłym roku ru-
szyła tak bardzo oczekiwana przebudowa ul. Puławskiej
z jej skrzyżowaniami. 

Zrealizowaliśmy budowę wodociągu w Henrykowie-
Uroczu i kilometry kanalizacji na terenie Zalesia Dolnego.
Została rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Wólce Ko-
zodawskiej i zmodernizowana oczyszczalnia w Głoskowie.
Przeprowadzono rozbudowę stacji uzdatniania wody
w Grochowej i Zalesiu Dolnym. 

Wielkim wydarzeniem było uzyskanie akceptacji UE
na olbrzymi program budowy oczyszczalni w Piasecznie,
budowę kanalizacji i wodociągów w ramach Funduszu
Spójności na kwotę 200 mln zł. Całość zadania będziemy
realizować w latach 2005-2008.

Wyszczególniłem tylko największe zadania, a Państwo
oceńcie, czy to dużo, czy mało. 

Postawiliśmy na rozwój miasta, co nie znaczy, że za-
pominamy o mieszkańcach wsi. Będziemy się więc starać
niwelować różnice poziomu życia w stosunku do miesz-
kańców miasta i poprawiać warunki bytowania mieszkań-
ców terenów wiejskich. 

Oceniając mijający rok, mamy świadomość, iż wiele
problemów pozostało nierozwiązanych, są one nam znane,
będziemy rozwiązywać je w latach następnych, ale dokonując
oceny, nie można nie zauważyć istotnych zmian wokół nas. 

Z okazji zbliżających się świąt życzę wszystkim miesz-
kańcom naszej gminy wesołych i spokojnych świąt Bożego
Narodzenia, niech ten szczególny czas wypełni Państwa ser-
ca radością i szczęściem, a Nowy Rok przyniesie dużo suk-
cesów w życiu osobistym i wiele radosnych chwil, jak rów-
nież zadowolenie z funkcjonowania samorządu gminnego.

Zbigniew Mucha 
Przewodniczący Komisji

Oświaty

W minionym roku prysło
wiele mitów. Jeszcze niedawno żyli-
śmy w przekonaniu, że nasz kraj to ty-
grys gospodarczy i państwo prawa.
O gospodarce wiemy już od kilku lat,

a państwo prawa okazało się państwem prawników. Dzisiaj
pryska kolejny mit o polskim szkolnictwie jako wzorcu dla in-
nych. Prawda ta dopiero teraz do nas dociera. 

Na alarm wołają wyniki profesjonalnych badań „alfabety-
zmu funkcjonalnego”. Wynika z nich niezbicie, że umiejętno-
ści zdobywane przez naszych uczniów w szkołach są nieade-
kwatne do wymagań życiowych, a polskie szkoły są wylęgarnią
półanalfabetów. Co gorsza, wyniki te potwierdzają kolejne ba-
dania tego typu. Międzynarodowe raporty OECD przeprowa-
dzone w 40 krajach Europy, Ameryki i Azji plasują nas na jed-
nym z ostatnich miejsc. 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu po szóstej
klasie szkoły podstawowej w gminie Piaseczno w 2004 roku
u jednych wywołują rumieniec zażenowania, inni twierdzą, że
to właśnie ich dzieło. Oczywiście, że są szkoły nie tylko różne-
go stopnia, ale i różnej jakości, jednakże ze statystycznej śred-
niej nikt nie powinien być dumny. Na pewno słabe efekty
kształcenia nie wynikają z niskich nakładów budżetowych na
oświatę gminną (w 2004 roku ponad 45 mln zł, w tym
20 proc. dodatek motywacyjny dla nauczycieli wypłacany z do-
chodów własnych gminy). 

Wszystko wskazuje na to, że kryzys edukacji jest konse-
kwencją systemu, który zakłada masowość kształcenia. Nie

można mieć jednocześnie wykształcenia masowego i dobrego.
Nie pomoże tu ani nowa reforma, ani nowa matura, ani żaden
pedagogiczny szarlatan. Jest pewne, że w najbliższym dziesię-
cioleciu średni uczeń będzie wiedział coraz mniej. 

Co zatem możemy zrobić? 
Za cel pierwszorzędny uważam stworzenie warunków do

funkcjonowania szkoły dla najzdolniejszej młodzieży uczonej
przez najlepszych nauczycieli. 

Gubimy utalentowane dzieci. Wiadomo, że 5-7 proc. popu-
lacji to dzieci wybitnie zdolne o IQ powyżej 130. To bardzo du-
żo przy przeciętnej 100. W miarę dalszej nauki iloraz inteligencji
maleje. Z biegiem czasu niedostrzeżone uzdolnienia zanikają.
Niemcy dokonują pozytywnej selekcji już na poziomie klasy
czwartej. W Japonii, USA, Wielkiej Brytanii czy Francji bardzo
mocno stawia się na elitaryzm kształcenia. A u nas? Najzdolniej-
si uczniowie zostawieni są samym sobie i rozwijają się bardziej si-
łą własnych talentów niż żmudnym wysiłkiem nauczycieli. 

Uczeń przeciętny i słaby będzie taki sam niezależnie od mód
edukacyjnych. Próby naprawienia systemu nastawionego na wy-
równywanie szans i broniącego się przed selekcją będą trwały do
końca świata, niczego w istocie rzeczy nie zmieniając. Szczególną
troską powinniśmy zatem objąć najzdolniejszych młodych ludzi
o świetnych umysłach i nieprzeciętnych talentach. 

Dyskusja na ten temat może doprowadzić do ustalenia kla-
rownego programu i harmonogramu działań krótko- i długoter-
minowych. Jest to konieczne. Nie ma bowiem celu ważniejszego
od tworzenia takiego modelu oświaty gminnej, który nie służy do
tego, by Piaseczno miało największy procent licealistów, ani też
do tego, by nauczyciele i urzędnicy oświatowi mieli posady i pen-
sje, lecz po to, by dorastający Polscy wyposażeni byli w potrzeb-
ną im wiedzę, a talenty nie powielały losu Janka Muzykanta. 

Ale czy gminne szkolnictwo publiczne może być odważne
i pomysłowe?

Marcin
Otręba
Przewodniczący

Komisji Promocji

Gospodarczej

Myślę, że 2004 rok można zaliczyć do
udanych. Rekordowa wielkość wydatków in-
westycyjnych oraz decyzja Rady akceptująca
„Program uporządkowania gospodarki wodno-
-kanalizacyjnej” pozwalają zaliczyć rok 2004
do najlepszych pod tym względem od powsta-
nia samorządów. Poza tym wreszcie zostały
przeznaczone znacznie większe środki na inwe-
stycje w mieście czy w Zalesiu Dolnym. Mam
nadzieję, że ta tendencja zostanie utrzymana
w budżecie na 2005 rok, który pod tym wzglę-
dem będzie jeszcze lepszy. Tak duże środki fi-
nansowe nie ustrzegły jednak Urzędu od błę-
dów. Na pewno przykre jest to, że mieszkańcy
Zalesia Dolnego kolejny rok grzęzną w błocie,
a burmistrz proponuje wydać miliony na pięk-
ne gmachy prokuratury czy sądu. Brakuje środ-
ków na mieszkania socjalne dla najuboższych
czy wsparcie inicjatywy rozbudowy szpitala,
a burmistrz proponuje budowę szkoły za
20 mln zł! Uważam, że wiele inwestycji jest po-
trzebnych naszej gminie, ale z umiarem
i wszystko w odpowiednim czasie. Najpierw
poprawmy mieszkańcom życie codzienne cho-
ciażby poprzez remont dróg w Zalesiu Dol-
nym, żeby mogli dojechać do własnego domu
lub dojść suchą nogą, a potem budujmy sądy
czy prokuratury. 

Reasumując: sukcesem są tak duże środki
na inwestycje, jednak jest to zasługą mieszkań-
ców, którzy płacą więcej podatków. Wydatki
zostały dokonane, bo były środki i trzeba było je
wykorzystać, brak jednak przemyślenia i odpo-
wiedniej kolejności pewnych inwestycji, co na
pewno jest wynikiem braku jasnego programu
gospodarczego dla gminy na okres kadencji. 

Niekwestionowanym sukcesem burmi-
strza i Rady jest złożenie wniosku o wsparcie
inwestycji wodno-kanalizacyjnych z Funduszu
Spójności w kwocie ponad 130 mln zł, dzięki
czemu w ciągu najbliższych lat znacznie wzro-
śnie budżet inwestycyjny i Urząd będzie mógł
realizować więcej zadań wynikających z potrzeb
mieszkańców.

Antoni 
Rosłon
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Sprawując
funkcję przewodni-
czącego komisji rewi-
zyjnej, podkreślanie

zjawisk pozytywnych i osiągnięć naszego sa-
morządu pozostawię kolegom z innych komi-
sji. Jest to zadanie znacznie łatwiejsze, przy-
jemniejsze i lepiej odbierane. Gdy jest sukces,
ojców jest wielu, gdy pokazywane są nieprawi-
dłowości w działaniu, to zazwyczaj powstaje
oburzenie, czego oni się czepiają. Dlatego ko-
rzystając z okazji, pragnę podziękować kole-
gom z komisji za bardzo duży wkład pracy, od-
wagę i zaangażowanie oraz obiektywną ocenę
funkcjonowania urzędu gminnego. 

Trudno jest dziś dokonać precyzyjnej
oceny mijającego roku, nie mając sprawozda-
nia burmistrza z rzeczowego i finansowego wy-
konania budżetu gminy za rok 2004. Na to
przyjdzie czas po zakończeniu roku. 

Sukcesem komisji rewizyjnej jest zmiana
sposobu zarządzania gospodarką wodno-ściek-
ową. Jest to efekt przeprowadzonej przez ko-
misję kontroli i wykazania deficytu w wysoko-
ści 5,5 mln zł rocznie. W wyniku tego pod ko-
niec ubiegłego roku burmistrz zaproponował
nowy sposób zarządzania tym obszarem, co
przyniesie w 2004 r. zmniejszenie deficytu
o 4 mln zł. Chciałbym zasygnalizować, iż
w ostatnim czasie władze gminy podjęły się
wielu zadań nienależących bezpośrednio do
zadań własnych gminy. 

Prowadzona jest przy dużym udziale fi-
nansowym gminy budowa komendy powiato-
wej policji oraz planuje się w przyszłym roku
rozpoczęcie budowy sądu i prokuratury. 

Są to cele bardzo pożyteczne i zapewne
wpłyną na rozwój i estetykę miasta, ale stopień
ich nasilenia musi budzić obawę i stwarzać
niepokój co do realizacji innych zadań remon-
towych i inwestycyjnych służących poprawie
życia naszej społeczności. Tym bardziej że po-
zostałe gminy, które będą korzystać z wybudo-
wanych obiektów, nie zamierzają uczestniczyć
w ich budowie. 

W połowie upływającego roku podjęta
została decyzja o złożeniu wniosku o środki
z Funduszu Spójności. Dziś już wiadomo, że
wniosek rozpatrzono pozytywnie. Realizacja
przedmiotowych zadań inwestycyjnych będzie
wielkim wyzwaniem dla burmistrza i urzędni-
ków gminnych, gdyż Unia Europejska, zanim
przekaże przyznane środki, stawia bardzo wy-
sokie wymagania formalne, merytoryczne
i terminowe. Życzymy sobie wszyscy, aby
przedmiotowe zadania realizowane były bez
żadnych potknięć, co mogłoby spowodować
zamianę sukcesu w porażkę. 

Życzę, aby Nowy 2005 Rok przyniósł
wszystkim naszym mieszkańcom wiele szczę-
ścia i sukcesów, a na święta Bożego Narodze-
nia dużo miłości i ciepła rodzinnego.

Roman 
Witkowski 
Przewodniczący
Komisji Inwenta-
ryzacji

Zbliża się
koniec 2004 roku,
a więc rozpoczął się

okres podsumowań. Co prawda nie mamy
jeszcze sprawozdania z wykonania budżetu za
cztery kwartały i trudno jest go omawiać
w sposób precyzyjny, ale bazując na trzech
kwartałach, można prognozować, iż ocena
całego budżetu 2004 da wynik pozytywny.
Z punktu widzenia mieszkańców naszej gmi-
ny najbardziej interesująca jest ocena inwe-
stycji na naszym terenie. Na pewno te inwe-
stycje widać w mieście (modernizacja i budo-
wa ulic, uzupełnianie wodociągu i kanalizacji)
- to poprawi wizerunek samego miasta, tu też
są realizowane inwestycje globalne, tj. ko-
menda powiatowa policji, niebawem roz-
pocznie się budowa budynku sądu i prokura-
tury, a może również urzędu skarbowego - to
napawa optymizmem. Choć są to bardzo
kosztowne zadania, to jednak zapewniają cią-
gły rozwój Piaseczna. Jednak tutaj mała uwa-
ga: inwestycje globalne powinniśmy rozłożyć
z odpowiednimi przedziałami czasowymi na
realizację, bo należy zauważyć, że w gminie
Piaseczno są również tereny wiejskie (32 so-
łectwa), dlatego powinniśmy ciągle pamiętać
o realizacji strategii zrównoważonego rozwo-
ju całej gminy. Co prawda w budżecie 2004
przewidziano środki na inwestycje w miej-
scowościach leżących dalej od centrum Pia-
seczna np. w Woli Gołkowskiej (rozpoczęta
kanalizacja) czy w Złotokłosie (oświetlenie
ulic i odbudowa kanału odwodnieniowego),
jednak potrzeby terenów wiejskich są dużo
większe, choćby w Runowie, Baszkówce, Bą-
kówce, Wólce Kozodawskiej czy w Chylicach.
Czasami są to zadania bardzo drobne, które
jednak znacznie ułatwią życie mieszkańcom
tych miejscowości.

Niestety, są również i ujemne strony te-
go mijającego roku 2004: nadal nierozwiąza-
na sprawa spółdzielni Jedność czy problem
z utrzymaniem dróg gruntowych w naszej
gminie. To, co się dzieje w okresach jesien-
nych i wiosennych, nie napawa optymizmem.
Choć w jakimś stopniu stan ten jest spowo-
dowany prowadzonymi inwestycjami wodno-
-kanalizacyjnymi (m.in. wodociąg w Henry-
kowie-Uroczu czy kanalizacja w Zalesiu Dol-
nym), to trzeba jednak pamiętać, że miesz-
kańcy muszą do swoich posesji dojechać. Już
na początku przyszłego nowego roku 2005
rusza duży program wodno-kanalizacyjny
współfinansowany z Funduszu Spójności
i apeluję do wszystkich koleżanek i kolegów
radnych o poparcie wniosku do budżetu na
2005 rok o przeznaczenie dużo większych
środków finansowych na bieżące utrzymanie
dróg gruntowych, a do pana burmistrza
o wprowadzenie nowej polityki w tym zakre-
sie i to zarówno na drogach zaraz po inwesty-
cjach, jak i na drogach, gdzie inwestycje ka-
nalizacyjne będą realizowane za kilka lat. 

Jan Liwiński 
Przewodniczący

Komisji Prawa,

Handlu i Porządku

Publicznego

Mijający rok był dla
komisji prawa, handlu

i porządku publicznego rokiem pomyślnym.
Kontynuowano budowę komendy powiatowej
policji w Piasecznie i mimo zmian wprowadzo-
nych w czasie realizacji tej inwestycji przewidu-
je się przekazanie komendy do użytku w lipcu
2005 r. Łącznie z systemem monitorowania ob-
szarów miasta wprowadzono patrole policji na
osiedla i ulice miasta. Przygotowano kolejną in-
westycję o dużym znaczeniu społecznym dla po-
wiatu piaseczyńskiego, tj. budowę gmachu dla
sądu, prokuratury i hipoteki w Piasecznie. Nie-
stety, podobnie jak budynek dla komendy poli-
cji inwestycja ta ze strony samorządowej finan-
sowana będzie tylko z budżetu gminy Piaseczno.
Z powodu wielu innych potrzeb zadanie to jest
niepopularne wśród niektórych radnych gmin-
nych. Jednak zarówno sąd, jak i nowoczesna ko-
menda policji będą mieć bardzo duże znaczenie
nie tylko dla rangi Piaseczna, ale przede wszyst-
kim dla jego najbliższej przyszłości. 

Systematycznie zmienia się wizerunek mia-
sta głównie dzięki wielu inwestycjom w zakresie
budowy dróg, chodników i oświetlenia ulic. 
Wykonano kolejne światła sygnalizacyjne na
skrzyżowaniu ulic, a także w miejscach niebez-
piecznych dla ruchu pieszego. 

Rozpoczęto sukcesywną wymianę tablic
z nazwami ulic według standardów europejskich. 

Zaplanowano do realizacji w 2005 r. budo-
wę większej liczby miejsc parkingowych i prze-
budowę dojazdu do targowiska miejskiego od
strony ulicy Towarowej (zwyczajowa nazwa
Nadarzyńska).

Zdajemy sobie sprawę z wielu jeszcze po-
trzeb w zakresie porządkowania miasta, czysto-
ści, estetyki i rzadko rozumianego bezpieczeń-
stwa społecznego w mieście i gminie. Ale jako
radni musimy też uwzględnić pilne potrzeby
w innych dziedzinach i obszarach życia społecz-
nego mieszkańców. 

Wszystkim mieszkańcom miasta i gminy ży-
czymy spokojnych i pogodnych świąt Bożego Na-
rodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2005.

Dr inż. Gerard
Burzyński
Przewodniczący

Komisji Ochrony

Środowiska i Ładu

Przestrzennego

W wyniku
działalności komisji
udało się wprowadzić

pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na te-
renie całej gminy. Również Urząd Gminy wyko-
nał remont punktu czerpania wody oligoceńskiej
oraz remont podjazdu beczkowozów w oczysz-
czalni w Piasecznie, co ograniczyło przykre zapa-
chy uciążliwe dla mieszkańców. Niestety, nie uda-
ło się przekonać urzędników do nowej uchwały
o utrzymaniu porządku w gminie, która wprowa-
dzała m.in. konieczność prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów u źródła, czyli w poszczególnych
gospodarstwach domowych poza budynkami
wielorodzinnymi. W uchwalanych planach zago-
spodarowania przestrzennego wprowadzono jed-
nolity zapis o konieczności wyznaczania w nowo
budowanych domach miejsca do selektywnej
zbiórki odpadów 

W mojej działalności jako radnego na podsta-
wie zgłoszeń mieszkańców udało się załatwić na-
stępujące sprawy. Mazowiecki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich zainstalował światła przy kościele w Za-
lesiu Dolnym na przejściu dla pieszych na ulicy
Stołecznej oraz wyraził zgodę na wykonanie kana-
lizacji sanitarnej w pasie drogowym po południo-
wej stronie ulicy Pod Bateriami. Urząd Gminy
wykonał spowalniacze na ulicy Pomorskiej, pro-
wadzi remont ulicy Redutowej oraz zlecił opraco-
wanie projektu modernizacji ulicy Chełmońskie-
go. Ponadto na bieżąco interweniowałem w spra-
wach kanalizacji prowadzonej w Zalesiu Dolnym
i wynikającym z tego doprowadzeniem ulic do sta-
nu sprzed robót. Niestety, profilowanie ulic jest
niewystarczające, gdyż urzędnicy ciągle chcą tylko
równać, co jest bardzo zawodne.

Analizując program uporządkowania gospo-
darki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy
Piaseczno z Funduszu Spójności UE, znalazłem
nielogiczne planowanie dotyczące kontraktu nr 3
- Zalesie Dolne i spowodowałem przyspieszenie
prac planowanych na 2005 rok, a mianowicie: go-
towość techniczna - styczeń, ogłoszenie przetargu
- kwiecień i podpisanie umowy - czerwiec zamiast
poprzednio planowanego października, co unie-
możliwiłoby wydanie planowanych 3 300 000 zł.
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Współpraca międzynarodowa
W 2004 roku gmina Piaseczno nawiązała nowe kontakty
międzynarodowe. Podpisana została umowa partnerska
z estońską gminą Harku, a także list intencyjny w sprawie
nawiązania partnerskich stosunków z ukraińskim rejonem
Nowograd Wołyński. Umacnia się też w dalszym ciągu nasza
współpraca z siostrzaną gminą Upplands Vasby w Szwecji.

We wrześniu tego roku
przyjęliśmy w Piasecznie dwie
delegacje. Najpierw odwiedzili
nas przedstawiciele samorządu
z leżącej pod Tallinem gminy
Harku, dwa tygodnie później
do Piaseczna przyjechały wła-
dze ukraińskiego rejonu No-
wograd Wołyński. 

Spotkanie z Estończykami
doszło do skutku dzięki zaanga-
żowaniu ambasadora RP w Es-
tonii Wojciecha Wróblewskie-
go, który wystąpił do burmi-
strza Józefa Zalewskiego z pro-
pozycją nawiązania kontaktu z gminą Harku. Przedstawiciele tej gminy bardzo chcieli po-
znać podwarszawską gminę i później utrzymywać kontakty, dlatego w trakcie ich wizyty
w Piasecznie podpisany został list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy, a podczas
rewizyty burmistrza i grupy radnych z Piaseczna w Estonii podpisana został umowa part-
nerska pomiędzy gminami. Przewiduje ona zaangażowanie i pomoc obu samorządów
w wymianie szkolonej, sportowej i kulturalnej mieszkańców z obu zaprzyjaźnionych gmin. 

Impuls do nawiązania bliższych stosunków z ukraińskim rejonem Nowograd Wo-
łyński dała działalność pani Teresy Garwolewskiej-Myśluk z Koła Absolwentów „Chyli-
czanki”, która jeździ na Ukrainę, wspierając - dzięki ofiarności mieszkańców Piaseczna
- tamtejszą Polonię. W najbliższej przyszłości prawdopodobnie podpisana zostanie
umowa partnerska między samorządami, tymczasem w trakcie wizyty gości z Ukrainy
podpisany został list intencyjny w tej sprawie. 

W tym roku gościliśmy też w Piasecznie młodzież z partnerskiej szwedzkiej gminy
Upplands Vasby. Tym razem odwiedzili nas młodzi koszykarze i koszykarki, dla których
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował wspólne z naszymi sportowcami tre-
ningi oraz Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza. Na wiosnę do Szwecji wyjedzie na-
sza młodzież. W marcu uda się także do Upplands Vasby delegacja samorządowców,
którzy wezmą udział w spotkaniach z tamtejszymi organizacjami przedsiębiorców, by za-
chęcić ich do współpracy z małymi i średnimi firmami z terenu gminy Piaseczno.

Komunikacja miejska
Negocjacje z ZTM

Początek roku, jak pamiętają korzysta-
jący z komunikacji miejskiej, był bardzo
nerwowy. W autobusach ZTM pojawiły się
ulotki, które zapowiadały zaprzestanie kur-
sowania autobusów w związku z niepodpi-
saną umową pomiędzy gminą Piaseczno
a przewoźnikiem („GP” nr 1, „GP” nr 2,
„GP” nr 3 z 2004 r.). ZTM zażądał od gmi-
ny Piaseczno blisko 2 mln zł na obsługę ko-
munikacyjną naszej gminy w związku z wy-
soką nierentownością swojego przedsię-
biorstwa. Wkrótce swoje żądania ograniczył
do 1 mln zł. Gmina Piaseczno nie przystała
na to, prosząc o konkretne wyliczenia strat,
jakie przynoszą autobusy kursujące na jej
terenie. W tym samym czasie burmistrz
ogłosił przetarg, w formie zapytania o cenę,
na obsługę komunikacyjną naszej gminy.
Na zaproszenie burmistrza w Urzędzie Mia-
sta trzykrotnie spotkali się przedstawiciele
władz wszystkich podwarszawskich gmin,
do których ZTM skierował swoje żądania.
Dopiero po dwóch miesiącach, na spotka-
niu z udziałem wiceprezydenta Warszawy
Andrzeja Urbańskiego, uzgodniono, że

ZTM wspólnie z gminą przeprowadzi bada-
nia rentowności linii podmiejskich. 

709 i 727 dochodowe! 
Badania przeprowadzone w autobusach

wykazały, że nie przynoszą one strat,
a w przypadku najważniejszej linii 709 ren-
towność wynosi aż 161 proc.! Nierentowne
są jedynie rzadziej uczęszczane trasy linii
707 oraz 728 (dawna 804). Niestety, ZTM
nie przeprowadził badań linii 710 i 724 ja-
dących przez Konstancin, które też nie wy-
dają się przynosić strat. Ostatecznie gmina
Piaseczno podpisała porozumienie i umowę
z ZTM, zgodnie z którą dopłaciła w 2004
roku do komunikacji ok. 300 tys. zł. Jest to
kwota kilkakrotnie niższa niż pierwotnie żą-
dana przez ZTM. Dodać należy, że na gmi-
nie spoczywa też ciężar utrzymania czystości
i porządku na przystankach oraz w zatokach
autobusowych na terenie gminy. 

W grudniu 2004 r. podpisany został
czwarty z kolei aneks do umowy, który
przedłuża ją na dotychczasowych warun-
kach do końca 2005 roku. 

Jedna komunikacja metropolitalna
Władze gminy Piaseczno od początku są

zdania, że w ramach aglomeracji warszaw-
skiej funkcjonować powinien jeden metro-
politalny system komunikacyjny wspólny dla
stolicy i gmin podwarszawskich, tworzący
sieć powiązań komunikacyjnych i przesiadek
z włączeniem w to szybkich kolei dojazdo-
wych. W proces jego tworzenia muszą się
jednak zaangażować władze Warszawy. To,
co proponuje do tej pory stolica, czyli obsłu-
ga autobusów podmiejskich, na których roz-
kład, ceny biletów i komfort jazdy podwar-
szawskie gminy nie mają żadnego wpływu,
za to zmuszone są dopłacać nie zawsze uza-
sadnione stawki, nie może być rozwiąza-
niem długofalowym. Podczas marcowego
spotkania burmistrzów i wójtów Piaseczno
wyszło z inicjatywą powołania specjalnego
zespołu roboczego pod egidą władz stolicy,
który wypracowałby jednolity model komu-
nikacji w skali całej aglomeracji. Przewodni-
czyć zespołowi miałby wiceprezydent War-
szawy Andrzej Urbański, niestety, nie uczy-
nił on jak dotąd żadnego kroku, by ten po-
mysł zrealizować. 

W 2004 r. gmina Piaseczno przygotowała i złożyła w Brukseli pro-
jekt pt. „Program uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
w gminie Piaseczno”. Koszt realizacji projektu wynosi 201 883 000
zł, a gmina ubiega się o 73 proc. tej sumy, czyli ponad 147 mln zł. To
znaczna kwota, biorąc pod uwagę np. budżet na rok 2004 (ponad
140 mln zł, w tym na inwestycje wydano ok. 35 mln zł). Realizacja te-
go programu w latach 2005-2008 będzie oznaczała ogromny postęp
w rozbudowie wodociągów, a przede wszystkim kanalizacji.

Pierwotnie gmina zamierzała zgłosić
wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spój-
ności mniejszego projektu, jednak po wstęp-
nej analizie wniosku przez firmę przygotowu-
jącą studium wykonalności zasugerowano, iż
dla osiągnięcia właściwych efektów ekono-
micznych przedsięwzięcia wskazane jest roz-
szerzenie proponowanego wcześniej zakresu.

Przygotowano nowy, bardziej rozbudo-
wany projekt, który zakłada uporządkowanie
i rozbudowę infrastruktury wodno-ściek-
owej w znacznej części miasta i gminy Pia-
seczno. Projekt otrzymał nazwę „Program
uporządkowania gospodarki wodno-ściek-
owej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno”.
W czerwcu 2004 r. Rada Miejska podjęła
uchwałę w sprawie akceptacji programu
i upoważniła burmistrza do podpisania
wniosku o dofinansowanie powyższego pro-
jektu ze środków Funduszu Spójności. Po
miesiącu ostatecznych konsultacji i naniesie-
niu kolejnych poprawek komplet dokumen-
tów liczący ponad 400 stron w kilkudziesię-
ciu egzemplarzach po polsku i po angielsku
został przekazany do Ministerstwa Środowi-
ska, a w sierpniu ministerstwo przekazało
dokumenty do Komisji Europejskiej. 

W listopadzie burmistrz otrzymał z Brukseli
projekt decyzji Komisji Europejskiej do uzgodnie-
nia. Wkrótce do Piaseczna powinien trafić jej ory-
ginał. Jeżeli zakończymy wszystkie formalności, to
już w 2005 r. rozpocznie się między innymi: roz-
budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
w Piasecznie, budowa kolejnych etapów kanaliza-

cji wZalesiu Dolnym oraz pierwszego etapu wŻa-
bieńcu i Siedliskach. Już teraz trwają prace projek-
towe i przygotowania do organizacji przetargów. 

Zakres inwestycji w ramach programu w
latach 2005-2008:
1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
ścieków w Piasecznie;
2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Wólce Kozodawskiej;
3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla
Orężna (etap III  Zalesia Dolnego);
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Józefosław i 
Julianów wraz z budową odcinka kolektora
grawitacyjnego i kanału 
deszczowego dla miasta Piaseczna;
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Zalesie Dolne - etap II/2;
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Zalesie Dolne - etap IV;
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Jesówka;
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Chylice;
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Zalesie Górne - etap VI i Via;
10. Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości 

Żabieniec - Siedliska, etap I;
11. Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości 

Żabieniec - Jastrzębie, etap II;
12. Przebudowa pompowni Raszyńska na
magistrali wodociągowej;
13. Budowa magistrali wodociągowej na
odcinku od ul. Energetycznej 

przez Mleczarską, Powstańców
Warszawy do ul. Tukanów.

Szczegółowe informacje na
temat zakresu poszczególnych
inwestycji i czasu ich realizacji
opublikujemy po ostatecznej
akceptacji programu przez UE
wraz z informacją o budżecie
gminy na rok 2005.

4 grudnia przedstawiciele władz gminy Piaseczno 
oraz estońskiej gminy Harku podpisali umowę
partnerską pomiędzy samorządami.

Józef
Zalewski
Burmistrz Miasta i
Gminy Piaseczno

Szanowni mieszkańcy!
Kończymy realizację
tegorocznego budżetu,

który ambitnie zakładał więcej pieniędzy na
inwestycje niż w roku ubiegłym. 

Wodociągi i kanalizacja
Wiem, że tego typu prace wiążą się z duży-

mi utrudnieniami dla codziennego życia miesz-
kańców: zamknięte ulice, wykopy, a potem bło-
to na rozjeżdżonych przez ciężki sprzęt drogach.
Staramy się zwiększyć nadzór nad realizacjami
inwestycji i nie boimy się wdawać w wieloletnie
spory sądowe z wykonawcami, jeżeli tylko jest to
konieczne. Często w trakcie remontu okazuje
się, że musimy poprawiać niestarannie położone
instalacje sprzed lat, które teoretycznie powinny
być w porządku, a nie są. Tak było na przykład
na ul. Redutowej czy obecnie na ul. Sierakow-
skiego w Piasecznie. Wtedy trzeba znaleźć do-
datkowe środki, a to zajmuje więcej czasu. Efek-
tem będzie jednak uporządkowanie spraw insta-
lacji technicznych na lata, co pozwoli poważnie
myśleć o budowie i remoncie nawierzchni
ulic. 

Dwa słowa wytłumaczenia późnych ter-
minów realizacji niektórych inwestycji.
W związku z wejściem do Unii Europejskiej
wydłużyły się terminy związane z organizacją
przetargów, a ponadto często spotykamy się
z walką o zlecenia pomiędzy uczestnikami po-

stępowań przetargowych. To dodatkowo wy-
dłuża czas przygotowania inwestycji. Cieszę
się, że w tym roku radni robią wszystko, aby
budżet na rok 2005 uchwalić jeszcze w tym
roku. To z pewnością pozwoli wcześniej roz-
począć przyszłoroczne inwestycje.

Jeżeli chodzi o budowę wodociągów i ka-
nalizację, to ogromnym przedsięwzięciem by-
ło przygotowanie programu uporządkowania
gospodarki wodno-ściekowej, a następnie zło-
żenie wniosku o dofinansowanie naszego
przedsięwzięcia ze środków europejskiego
Funduszu Spójności. 

Rewitalizacja centrum
Zgodnie z obietnicami staramy się popra-

wić wygląd centrum Piaseczna. Kilku właścicie-
li kamienic skorzystało z proponowanych przez
gminę ulg w zamian za remont elewacji. Roz-
strzygnięto konkurs na koncepcję zagospodaro-
wania rynku, a w najbliższych dniach zostanie
zlecony projekt jego renowacji. Trwa remont
jednego z głównych ciągów komunikacyjnych -
ulic Kilińskiego, Sierakowskiego i Warszaw-
skiej. Gmina współfinansuje budowę nowego
gmachu policji, budowę sądu i prokuratury,
która wkrótce się rozpocznie. Mam nadzieję, że
gmina otrzyma starą siedzibę komendy powia-
towej i po remoncie kamienica ta stanie się
ozdobą rynku. Ustalamy szczegóły przekazania
działki pod budowę nowej siedziby urzędu
skarbowego. Uważam, że gmina powinna się
angażować we współpracę z administracją pu-
bliczną nie tylko dlatego, żeby zapewnić pań-
stwu lepszą jakość pracy tych służb, ale także
dlatego, żeby Piaseczno stało się dynamicznym
i tętniącym życiem miastem.

Negocjacje z ZTM
Myślę, że sporym sukcesem było wynegocjo-

wanie porozumienia z warszawskim Zarządem
Transportu Miejskiego w sprawie dopłat do linii
jeżdżących do Piaseczna. Po tygodniach negocja-
cji udało się przekonać, że zatłoczone linie nie
mogą przynosić strat i badania wykazały, że mie-
liśmy rację. Szkoda, że władze Warszawy nie wy-
kazały woli kontynuacji rozmów o przyszłości
transportu publicznego w aglomeracji warszaw-
skiej. Chcemy rozmawiać na temat organizacji
komunikacji autobusowej, zwiększenia częstotli-
wości kursowania i wymiany taboru, a także bu-
dowy systemu kolei dojazdowej, której organiza-
cję deklaruje stolica.

Brak porozumienia z zarządem
spółdzielni Jedność

Nie udało się osiągnąć porozumienia z wła-
dzami spółdzielni Jedność w sprawie przyszłości
ciepłowni, choć gmina jeszcze na wiosnę przed-
stawiła jasną i kompletną propozycję rozwiąza-
nia wzajemnych roszczeń oraz problemu spółki
ciepłowniczej. Zdaję sobie sprawę, że zarząd
spółdzielni ma trudne zadanie związane z wy-
prowadzeniem spółdzielni z kłopotów finanso-
wych. Nie naciskamy i nie chcemy podgrzewać
atmosfery. Nasze propozycje są wciąż aktualne
i jestem przekonany, że są korzystne dla miesz-
kańców naszej gminy mieszkających na osiedlu
Jedności. Spokojnie czekamy na odpowiedź
władz spółdzielni. 

Czy był to rok udany? Czy Piaseczno się
zmieniło? To pozostawiam Państwa ocenie.
Mogę tylko zapewnić, że pracowałem rzetel-
nie, aby Państwu i Państwa rodzinom miesz-
kało się w naszej gminie lepiej i wygodniej.

Marek Flak
Przewodniczący
Komisji Sportu

Patrząc z perspektywy
czasu na kończący się rok
inwestycji budżetowych,
widzę i oceniam te inwe-
stycje pozytywnie. Moje
propozycje, które znala-

zły się w budżecie na 2004 r. zostały wykonane po-
mimo dużych problemów natury organizacyjnej.
Tutaj chciałbym podziękować pracownikom Urzę-
du Miasta i Gminy za determinacje w przeprowa-
dzaniu zgłoszonych przeze mnie inwestycji.

Byłem inicjatorem jednej z najbardziej
kontrowersyjnych inwestycji pt. budowa ulicy
Słowiczej wraz z chodnikiem i odwodnieniem,
która znalazła w końcu swój szczęśliwy finał.
Chciałbym podziękować tu wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania tej drogi.

Budowa świateł na skrzyżowaniu ulic Jana
Pawła II i Dworcowej rozpoczęta już w grudniu
ma skończyć się jeszcze w tym roku, będzie to
inwestycja, która poprawi włączanie się do ru-
chu na skrzyżowaniu pojazdów wyjeżdżających
z osiedla Słowicza jak i od strony targowiska.

Rozpoczęcie budowy szkoły podstawowej
nr 5 w Piasecznie niewątpliwie było najbardziej
oczekiwaną inwestycją w tej części Piaseczna,
i cieszę się, że mogłem być jednym z tych, któ-
rzy do tego doprowadzili.

Remonty dróg lokalnych, np.: ul. Sikor-
skiego , remonty przedszkoli i szkół gminnych,
które były wykonywane w obecnym roku i w/w
punkty sprawiają, że wykonanie budżet na rok
2004 oceniam pozytywnie.

Takiego budżetu na następny rok i nad-
chodzące lata życzę sobie i nam wszystkich. 

Paweł 
Dziekanowski 
Przewodniczący
Komisji Statutowej 

Mijający rok z punk-
tu widzenia radnego,
który został wybrany
do Rady Miejskiej

przede wszystkim głosami wyborców z Ża-
bieńca, Siedlisk oraz Jastrzębia (i przed tymi
mieszkańcami odpowiada i oni go rozliczają)
ocena mijającego roku nie może być najlep-
sza. Głównie dlatego, iż wiele postulatów
które zgłaszałem do wykonania w roku 2004
nie znalazła akceptacji w organach wykonaw-
czych Gminy. Najbardziej ubolewam nad
tym, że mimo moich interpelacji i próśb nie
udało się w tym roku wygospodarować środ-
ków budżetowych na utwardzenie tłuczniem
drogi Leśnej w Żabieńcu oraz Wierzbowej
i Kolejowej w tzw. Stefanowie, nie wspomi-
nając już o dokończeniu drogi Granicznej. 

Z przykrością stwierdzam również, że
nie udało się wykonać parkingu na placu
przed Kościołem w Żabieńcu i kilku innych
ważnych inwestycji w opinii mojej i miesz-
kańców. Brak wykonania wyżej wymienio-
nych inwestycji nie jest wynikiem niechęci ze
strony Rady lub Burmistrza do naszych miej-
scowości , tłumaczyć to należy raczej bra-
kiem środków finansowych. Na szczęście
w mijającym roku udało się zrealizować dla
mieszkańców Żabieńca ważną inwestycję tj.
oświetlanie ścieżki rowerowej, która prowa-
dzi do Piaseczna. Oświetlenie uruchomiono

w dobrym momencie, bo na jesieni czyli
w okresie kiedy już o godzinie piątej robi się
ciemno. Inwestycja daje mi dużą satysfakcję,
ponieważ przekonany jestem, że mieszkańcy,
którzy korzystają z tej ścieżki wracając nią
w godzinach wieczornych lub dzieciaki wra-
cające wieczorem do domów np. ze szkoły,
czują się teraz o wiele bezpieczniej. 

Chciałbym w tym miejscu zapowiedzieć
dzieciom i młodzieży z naszego tereny
uczęszczającym do SP nr 1 przy Świętojań-
skiej, że udało się w tym roku przygotować
kompleksowy projekt budowy boiska ze
sztucznej nawierzchni, i mam nadzieję, że
w roku 2005 nastąpi jego wykonanie. 

Myślę również, że dobrą wiadomością
dla mieszkańców Jastrzębia, Siedlisk i Ża-
bieńca jest to że dzięki decyzji Rady Miejskiej
dotyczącej Przyjęcia programu uporządko-
wania gospodarki wodno ściekowej przybli-
żył się termin rozpoczęcia budowy kanaliza-
cji w naszych miejscowościach. Udało się
również przygotować projekt oświetlenia uli-
cy Ptaków Leśnych w Jastrzębiu, co oznacza,
że wykonanie oświetlenia nastąpi już na po-
czątku roku 2005. Korzystając z okazji po-
zwolę sobie złożyć mieszkańcom najserdecz-
niejsze życzenia świąteczne Radosnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz szczęścia w nadcho-
dzącym Nowym Roku 2005.

P.S. Myślę, że rok 2005 będzie również rokiem
obfitszym w inwestycje dla naszych miejscowości.

Szansa na pieniądze z Unii Europejskiej
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Wspólnymi siłami
Utwardzenie ul. Moniuszki w Chyliczkach jest przykładem

współpracy mieszkańców z Urzędem Miasta. W Chyliczkach
mieszkańcy ul. Moniuszki zawarli porozumienie z gminą o współ-
finansowaniu inwestycji. Na początku grudnia utwardzonych zosta-
ło 700 m.b. drogi. Mieszkańcy sfinansowali remont w wysokości
25 tys. zł, gmina dołożyła 40 tys. zł. Wykonawcą była firma FAL-
-BRUK. 

Zaległości w budowie dróg gminnych są tak duże, że dodatko-
wa pomoc i inicjatywa mieszkańców pozwala poprawić stan na-
wierzchni, tam gdzie sytuacja jest najgorsza.

Fundusz Spójności UE
Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia inwestycji związanych z „Progra-

mem uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Piaseczno”. W przy-
szłym roku na ten cel wydanych zostanie ok. 20 mln zł z puli ponad 200 mln zł prze-
znaczonych na lata 2005-2008. Rozpoczęta zostanie rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków w Piasecznie, budowa kolejnych etapów kanalizacji w
Zalesiu Dolnym oraz pierwszego etapu w Żabieńcu i Siedliskach. Tak wielki pro-
gram inwestycyjny możliwy jest dzięki unijnym środkom z Funduszu Spójności oraz z
Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 

(czyt. s. 3)
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Sponsorzy: 

1) Sponsor główny Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych POL-AQUA SA 
- wymiana okien, remont elewacji i docieplenie budynku, remont wnętrza

2) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SITA Piaseczno - 4 tys. zł oraz remont tarasu 
i darmowa obsługa wywozu śmieci i nieczystości przez najbliższy rok

3) Bank BPH w Piasecznie - 5 tys. zł
4) Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Piasecznie - 2 tys. zł
5) Laboratorium Kosmetyczne dr Irena Eris SA - 1 tys. zł
6) Gmina Piaseczno - remont CO oraz wyposażenie domu - wartość ok. 22 tys. zł
7) Usługi Remontowo-Budowlane Henryk i Barbara Figurscy - remont jednego pokoju
8) Viessmann Piaseczno - piec centralnego ogrzewania
9) Auchan Piaseczno - pralka automatyczna i lodówka
10) Grzegorz Mirkowski - remont kuchni - robocizna
11) Stowarzyszenie Samorządowe CENTRUM - zakup żywności i chemii 

gospodarstwa domowego
12) Notariusz Wojciech Fortuński - pomoc prawna.
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Wykaz nieruchomości
stanowiących własność gminy Piaseczno

przeznaczonych do sprzedaży

Na podst. art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr
46 z 2000 r. poz. 543 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy podaje do wiadomości publicznej wykaz nierucho-
mości przeznaczonych do przekazania w dzierżawę: 

Część nieruchomości o pow. 5681,25 mkw., położonej w Piasecznie przy ul. Żeromskiego, oznaczonej nr ew. 2 obręb 44,
uregulowanej w księdze wieczystej nr KW VII-133985. 

Na w/w części nieruchomości znajduje się oczyszczalnia wód deszczowych ogrodzona przęsłami betonowymi. Do działki do-
prowadzona jest energia elektryczna i woda, z oczyszczalni wyprowadzony jest przewód tłoczny przekazujący osad do miejskiej
oczyszczalni ścieków komunalnych. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu miasta Piaseczna działka położona jest na
terenie przeznaczonym pod obsługę techniczną miasta, w tym urządzenia i obiekty infrastruktury. 
Opłata roczna z tytułu dzierżawy 20 000 zł netto plus VAT wnoszona w terminie do 10 stycznia każdego roku. 

Waloryzacja opłaty może być przeprowadzana nie częściej niż raz w roku i nie może przekraczać wskaźnika cen usług i to-
warów określonego przez Prezesa GUS. 

Celem przekazania w/w nieruchomości w dzierżawę jest prowadzenie gospodarki ściekowej zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
Józef Zalewski 

Monitoring dla Piaseczna
Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie projektu, zain-
stalowanie i wdrożenie monitoringu wizyjnego Piaseczna.
Wyłoniona firma - NTI Sp. z o. o. - ma uruchomić system
monitorowania centrum miasta do końca lutego 2005 roku.

System wykonany będzie drogą kablową. Sieć swoich kanałów i studzie-
nek udostępni na ten cel operator telekomunikacyjny Netia. Centrum za-
rządzania monitoringiem początkowo mieścić się będzie w pomieszcze-
niach straży miejskiej. Po zakończeniu budowy powiatowej komendy poli-
cji centrum zostanie przeniesione i rozbudowane w jej nowej siedzibie. 

Kamery ulokowane zostaną na początek w sześciu punktach miasta,
które mieszkańcy wskazali w przeprowadzonej w zeszłym roku ankiecie ja-
ko te, w których dochodzi do największej liczby przestępstw i wykroczeń.

Monitoring miejski Piaseczna ma poprawić poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców. 

Janusz Bielicki

Z Kazachstanu do Piaseczna
Wczesnym rankiem, w sobotę 4 grudnia 2004 roku, pocią-
giem z odległego o 5 tys.  km Kazachstanu, przybyła na za-
proszenie gminy Piaseczno rodzina państwa Masłowskich

Powrót Polaków ze Wschodu umożli-
wia i ułatwia nowa ustawa o repatriacji, któ-
ra weszła w życie w styczniu 2004 roku.
Według nowych przepisów Polacy zamiesz-
kali w azjatyckich byłych republikach ra-
dzieckich stają się obywatelami RP z chwilą
przekroczenia polskiej granicy na podstawie
wizy wjazdowej w celu repatriacji. 

Tak stanowi prawo, jednak poważnym
problemem dla rodzin chcących powrócić
do Polski są finanse. Dla samorządów, które
chcą pomóc rodakom powracającym ze
Wschodu, poważną barierą jest konieczność
zapewnienia im lokum. Przyjazd młodej ro-
dziny państwa Masłowskich z czworgiem
dzieci (w tym dwójką rocznych bliźniaków)
okazał się możliwy dzięki ofiarności jednej
z mieszkanek gminy Piaseczno, która poda-
rowała im swój dom, a także dzięki zaanga-
żowaniu Urzędu Miasta i Gminy oraz pry-
watnych sponsorów. 

Dzięki pomocy i zaangażowaniu samo-
rządów w Polsce mieszka już cała rodzina

Masłowskich, których ciężkie losy są częścią
niechlubnej historii epoki Stalina, kiedy to
całe rodziny wbrew własnej woli wywożone
były z Polski w głąb Związku Radzieckiego.
Na Dworcu Centralnym pana Aleksandra
Masłowskiego z rodziną przywitał starszy
brat, który od czterech lat mieszka w Sza-
motułach, gdzie pracuje w tamtejszej straży
miejskiej. Rodzinę przywitała też na dworcu
delegacja z gminy Piaseczno, zaś w transpor-
cie pomogła firma POL-AQUA.

Nowi mieszkańcy naszej gminy zosta-
li oficjalnie przywitani przez radnych
i burmistrza na sesji Rady Miejskiej w
dniu 16. grudnia. Zgodnie z przepisami
w okresie pierwszych 12 przystosowaw-
czych miesięcy gmina ma zapewnić rodzi-
nie pomoc socjalną oraz pomóc w znale-
zieniu pracy, zaś dzieci rozpoczną naukę
w jednej z naszych szkół podstawowych.
Pan Aleksander - głowa rodziny - z zawo-
du jest inżynierem zootechnikiem, zaś żo-
na pani Ałła jest księgową. 

Po czterech dobach podróży i przebytych 5 tys. km rodzina państwa Masłowskich,
wreszcie szczęśliwa w swoim nowym domu na ojczystej ziemi. 

STRATEGIA ROZWOJU 
Ukończone zostały prace nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno.
Strategia opracowana została wspólnymi siłami pracowników Urzędu Miasta oraz zespołu kon-
sultantów z Umbrella Project - organizacji działającej w ramach struktur ONZ - przy współ-
udziale przedstawicieli różnych środowisk i organizacji z terenu gminy.

Strategia w związku ze swoją szczegó-
łowością i specjalną konstrukcją pełni jed-
nocześnie rolę planu rozwoju lokalnego.
Uporządkowuje ona wiedzę o stanie na-
szego miasta i gminy oraz o planowanych
kierunkach rozwoju na najbliższe dziesięć
lat. Jest też certyfikowanym dokumentem
stanowiącym podstawę do skutecznego
ubiegania się o fundusze Unii Europej-
skiej na różne cele społeczne i inwestycyj-
ne w gminie.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Mia-
sta i Gminy Piaseczno zawiera 15 nastę-
pujących programów rozwoju poszczegól-
nych obszarów działalności gminy:

Program rozwoju infrastruktury technicznej;
Program rozwoju komunikacji i systemu
parkingowego;
Program przygotowania terenów pod roz-
wój budownictwa mieszkaniowego;
Program rewitalizacji centrum miasta Pia-
seczna;
Program poprawy stopnia bezpieczeństwa
publicznego mieszkańców;
Program rozwoju ochrony zdrowia i po-
mocy społecznej;
Program poprawienia jakości obsługi
mieszkańców w Urzędzie Miasta i Gminy;
Program ochrony środowiska naturalnego,
walorów kulturowych i krajobrazowych;
Program rozwoju działalności kulturalnej;
Program rozwoju turystyki, rekreacji i sportu;
Kompleksowy program wychowania 

fizycznego i sportu dzieci i młodzieży;
Program rozwoju terenów wiejskich;
Program rozwoju przedsiębiorczości;
Program rozwoju i zarządzania oświatą;
Program współpracy lokalnej.

Strategia podlegała będzie okresowej
aktualizacji, której zakres i formy wpisane
są w formułę funkcjonowania i użytkowa-
nia dokumentu. 

Informacje na temat prac nad strate-
gią oraz sam dokument umieszczone zo-
staną wkrótce na stronach internetowych
Urzędu Miasta i Gminy - www.gmina-pi-
aseczno.pl oraz www.piaseczno.eobip.pl 

Janusz Bielicki

Selektywna zbiórka odpadów
Na początku bieżącego roku na terenie

miasta i gminy Piaseczno rozstawione zosta-
ły pojemniki do selektywnej zbiórki odpa-
dów. Stanęło 10 zestawów na terenie miasta
oraz 17 zestawów w poszczególnych sołec-
twach.

Przy wdrażaniu systemu wystąpiło wiele
problemów. Pierwszy to trudności w ustale-
niu lokalizacji zestawów. Nie ulega bowiem
wątpliwości, że zestaw pojemników nie jest
obojętny dla sąsiednich nieruchomości,
a uciążliwości nasilają się wtedy, gdy eksplo-
atacja pojemników prowadzona jest niepra-
widłowo. Pewnym problemem jest także ha-
łas występujący podczas eksploatacji pojem-
ników i dotyczy to szczególnie opakowań
szklanych. Ostatecznie jednak wszystkie ze-
stawy znalazły docelowe miejsca.

Drugim problemem okazały się akty
wandalizmu polegające na podpalaniu pojem-
ników. Spalonych zostało łącznie 15 pojemni-
ków. Firma obsługująca gminę straciła około
20 tys. zł. Był taki moment, że z tego powo-
du spowolnione zostało rozstawianie nowych
zestawów, a firma obsługująca pojemniki roz-
ważała nawet zerwanie porozumienia z gminą
i wycofanie się z naszego terenu. Ostatecznie
jednak wszystko działa dalej, tylko po podpa-
leniach w miejsce zniszczonych nowych este-
tycznych pojemników stanęły stare po reno-
wacji.

Mimo opisanych wyżej trudności selek-
tywna zbiórka na terenie gminy trwa i miej-
my nadzieję będzie się rozwijać. Przez trzy
minione kwartały zebrane zostały do pojem-
ników następujące ilości odpadów: makula-

tura - 67,36 t, plastiki - 78,74 t, szkło białe
- 63,98 t, szkło kolorowe - 42,00 t. Jest to
więcej, niż wyselekcjonowały wszystkie firmy
działające na naszym terenie w ubiegłym ro-
ku. Podobno jak na początek to zupełnie
przyzwoita ilość, ale daleko nam jeszcze do
unijnych standardów.

Dla ułatwienia selektywnej zbiórki od-
padów planowane jest w najbliższym czasie
wprowadzenie tzw. zbiórki u źródła. Polega
ona na tym, że wszyscy chętni będą mogli
wyselekcjonowane odpady pozostawiać
w specjalnie oznakowanych workach lub po-
jemnikach na swoich posesjach, a firmy ob-
sługujące będą zobowiązane odebrać te od-
pady po niższej cenie niż odpady zmieszane.

Maciej Ciechomski

Przyjazny Urząd
W celu poprawy jakości i komfortu obsługi mieszkańców Urząd Miasta i Gminy Piaseczno przystą-
pił do programu „Przejrzysta Polska”, stara się także o wprowadzenie systemu zarządzania jakością
ISO 9001 oraz Programu Rozwoju Instytucjonalnego. Na początku roku uruchomione zostanie
w Urzędzie nowe biuro obsługi mieszkańca. Urząd doszkala też pracowników z zakresu znajomo-
ści prawa administracyjnego i kodeksu postępowania administracyjnego.

Biuro obsługi mieszkańca
W Urzędzie Miasta wyremontowane zo-

stały pomieszczenia na parterze, w których
uruchomione zostanie na początku 2005 r.
biuro obsługi klienta. Znajdować tam się bę-
dzie kancelaria, gdzie mieszkańcy będą mo-
gli składać swoje wnioski do poszczególnych
wydziałów urzędu oraz dokonywać opłat
skarbowych, udzielane też będą informacje
o procedurach załatwiania spraw. W po-
mieszczeniu obok znajdować się będzie biu-
ro meldunkowe, tam też załatwiane będą
sprawy związane z dowodami osobistymi.

Szkolenia urzędników
W połowie grudnia rozpoczął się dla

pracowników Urzędu Miasta kurs szkoleniowy
z zakresu prawa administracyjnego i kodeksu
postępowania administracyjnego. Zajęcia, któ-
re odbywać będą się w sali konferencyjnej
Urzędu, prowadzić będą wykładowcy z Wy-
działu Zarządzania Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Szkolenie zakończy się w kwietniu
2005 roku. Wcześniej, od kwietnia do czerw-
ca, urzędnicy uczestniczyli w szkoleniu nt. po-
datków lokalnych w ordynacji podatkowej
i przepisach karnych skarbowych.

Przejrzysta gmina
W listopadzie Urząd Miasta zgłosił swój ak-

ces do programu „Przejrzysta Polska” prowadzo-
nego przez „Gazetę Wyborczą”. Zamierzeniem
akcji jest stworzenie recepty na wzrost skuteczno-
ści i uczciwości w urzędach.

Gmina rozpoczyna też wdrażanie syste-
mu zarządzania jakością ISO 9001 oraz
przystępuje do Programu Rozwoju Instytu-
cjonalnego, których celem jest podniesienie
jakości zarządzania w Urzędzie.
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Obwieszczenie

Zawiadamiam właścicieli nieruchomości położonych we wsi Wólka Kozodawska, gm. Piaseczno, że ustaliłem lokalizację inwestycji
celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji telefonicznej wraz z przyłączami w ulicy Herbacianej Róży i Porannej Rosy. 

Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy, po zapoznaniu się z tematyką mają prawo do wniesie-
nia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 00-099 Warszawa ul. Senatorska 35 za pośrednictwem Burmistrza Gminy
Piaseczno w terminie 14 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. 

Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pok. 48. 

Andrzej Swat
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
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ZARZĄDZENIE nr KB-0151-16/2004

BURMISTRZA MIASTA 
I GMINY PIASECZNO

z dnia 30.11.2004 r.
w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno

w 2004 roku.

Działając na podstawie art. 26 ust. 1, w związku z art. 30
ust. 2, pkt 4 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym /DzU. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn.
zm. / i § 9 pkt 1 uchwały Nr 433/XX/2004 r. Rady Miejskiej
w Piasecznie z dnia 26.02.2004 r. w sprawie uchwalenia bu-
dżetu Gminy Piaseczno na rok 2004 zarządzam, co następuje: 

§ 1
Przenieść plan wydatków w budżecie gminy Piaseczno

w 2004 roku w kwocie 75339 zł

§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity
DzU. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/
przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazo-
wieckiego i w biuletynie informacyjnym Miasta i Gminy Piasecz-
no „Gazeta Piaseczyńska” oraz przez wywieszenie na tablicach
urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy. 

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zaopiekuj się mną

Chętnych, którzy chcieliby zaopiekować się pieskiem zapraszamy do
lecznicy weterynaryjnej „ANDA” w Chylicach, ul. Długa 8. Do przygarnię-
cia jest kilkanaście psów, głównie szczeniaki. Są one zadbane, zaszczepione
i odrobaczone. Czynne pon-sob w godz. 10-18 Tel. 754 09 75. 

UZASADNIENIE
W wyniku realizacji budżetu 2004 roku po stronie

wydatków są konieczne przesunięcia w planie w ra-
mach rozdziałów i paragrafów danego działu. Przesu-
nięcia dokonuje się w zakresie uprawnień Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno, w oparciu o wnioski złożo-
ne przez wydziały.

ZARZĄDZENIE nr KB-0151-18/2004
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 13.12.2004 r.
w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2004 roku.

Działając na podstawie art. 26 ust. 1, w związku z art. 30 ust. 2, pkt 4 i art. 33 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.
zm. / i § 9 pkt 1 uchwały Nr 433/XX/2004r. Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2004 zarządzam, co następuje:

§ 1
Przenieść plan wydatków w budżecie gminy Piaseczno w 2004 roku w kwocie 89430 zł

§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w
biuletynie informacyjnym Miasta i Gminy Piaseczno „Gazeta Piaseczyńska” oraz przez
wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE nr KB-0151-17/2004
BURMISTRZA MIASTA
I GMINY PIASECZNO

z dnia 07.12.2004 r.
w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno 

w 2004 roku.

Działając na podstawie art. 26 ust. 1, w związku z art. 30 ust.
2, pkt 4 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /DzU z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / i
§ 9 pkt 1 uchwały Nr 433/XX/2004r. Rady Miejskiej w Piasecz-
nie z dnia 26.02.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Piaseczno na rok 2004 zarządzam, co następuje: 

§ 1
Przenieść plan wydatków w budżecie gminy Piaseczno w

2004 roku w kwocie 209850 zł

§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity
DzU. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ przez
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowiec-
kiego i w biuletynie informacyjnym miasta i gminy Piaseczno
„Gazeta Piaseczyńska” oraz przez wywieszenie na tablicach urzę-
dowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przetarg

PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5/75, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 70 17 654, fax. 70 17 692, e-
mail rzp@gmina-piaseczno. pl osoba upoważniona do kontaktów Piotr Borkowski w godz. 8.00-16.00
Ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Utrzymanie i urządzanie zieleni na terenie miasta i gminy Piaseczno

Opis przedmiotu zamówienia: 

Zakładanie i koszenie trawników; nasadzanie kwiatów, drzew, krzewów; cięcie pielęgnacyjne drzew; wycinka drzew
Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. 
Termin realizacji (wymagany, pożądany) - Okres w miesiącach: 36 licząc od momentu udzielenia zamówienia
Wadium -10 000 zł. Kryteria oceny ofert: cena - 90 proc., czas-termin przystąpienia do pracy nie dłuższy niż 12 godz. od zgło-
szenia - 10 %. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 12 zł.) można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego,
pok. 75, lub za zaliczeniem pocztowym. Dostępne do 24/01/2005. Termin składania ofert upływa 24/01/2005 godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24/01/2005 godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 i art. 22 Prawa zamówień publicznych; spełniający
warunki wymienione w SIWZ: przedstawią wykaz prac zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat odpowia-
dających charakterowi zamówienia potwierdzone referencjami poprzednio zamawiających wykazujących doświadczenie zawodo-
we. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym popartym co najmniej trzema referencjami o porównywalnym
zakresie robót z przedmiotem zamówienia co zostanie udokumentowane zgodnie z pkt. 8.1.9 SIWZ
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE? Nie
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 
ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno
tel. 756 76 00, tel. /faks 737 10 52, 
e-mail: o. k. piaseczno@wp. pl 

Ośrodek Kultury w Piasecznie
GRUDZIEŃ 2004

11.12. godz. 19.00 - Leżakowe kino KULTURALNY MARIAN. Wstęp 8 złotych
14.12. godz. 18.00 - promocja tomiku poezji Katarzyny Sioćko
17.12. godz. 11.00 - koncert Filharmonii Narodowej - Estrada Kameralna. Wstęp 4 zł
17.12. godz. 19.00 - ŚWIECZOWISKO - KOLĘDOWISKO. Wstęp wolny
18.12. godz. 17.30 - koncert kolęd w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego

Wstęp wolny
21.12. godz  15:30 Spektakle - Anna Kolanowska

28.12 Dom Parafialny Jasełka NIC PEWNEGO

Terminarz imprez sportowych - GOSiR

18.12 8.00 Turniej piłki nożnej chłopców (1990)
o Puchar Wydziału Szkolenia MOZPN GOSiR

18.00 Mecz koszykówki niepełnosprawnych:
Konstancin - Łódź GOSiR

19.12 9.30 Mecz Koszykówki Niepełnosprawnych:
Konstancin - Łódź GOSiR

11.00 Mecze tenisa stołowego chłopców, III i V liga GOSiR
Mecz koszykówki, juniorzy: Piaseczno - Radom GOSiR

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Sikorskiego 20

Mistrzostwa Europy w Kick-Boxingu

Sukcesy KS Piaseczno
Aż pięć medali zdobyli zawodnicy KS Piaseczno na Mistrzostwach Europy w 
Kick-Boxingu, które odbyły się w dniach 24-28 listopada w Mariborze (Słowenia).

W mistrzostwach w formułach semi,
light contact oraz formach przy muzyce
udział wzięło ponad 500 najlepszych 
kickbokserów z całej Europy. W skład re-
prezentacji Polski weszło aż ośmiu zawod-
ników KS Piaseczno, którzy zdobyli pięć
spośród jedenastu wywalczonych przez
Polskę medali.

Najlepiej z naszych zawodników za-
prezentowali się: Przemysław Ziemnicki
w semi contact, Wojciech Myśliński
w light contact, którzy po heroicznym bo-
jach zostali wicemistrzami Europy, oraz
Mariusz Niziołek zdobywca dwóch brązo-
wych medali w semi i light contact. Po-
nadto brązowy medal zdobyła Karolina
Łukasik w light contact. Pozostali nasi za-
wodnicy też walczyli bardzo dobrze, mając
realne medalowe szanse.

Niewątpliwie mistrzem starego kon-
tynentu powinien zostać Przemek Ziem-
nicki, którego pojedynki mogły być dla in-
nych natchnieniem do ciężkiej pracy na
treningach. Przemek walczył wszech-
stronnie i pomysłowo, a start ten był na-
grodą za jego cierpliwą wieloletnią pracę.
W finale sędziowie uznali go za pokona-
nego, choć publiczność i fachowcy byli
odmiennego zdania.

Wojtek Myśliński dołożył kolejny me-
dal do swojej bogatej kolekcji. Nasz za-
wodnik miał bardzo trudną drogę do fina-
łu, pokonując mocnych rywali z Rosji
i Węgier. W walce o złoto był trochę zmę-

czony, co nie pozwoliło mu walczyć na
swoim normalnym poziomie. 

Wspaniale walczył też Mariusz Nizio-
łek, który udanie łączy starty zawodnicze
z pracą trenerską w KS Piaseczno, gdzie
pomaga w szkoleniu młodzieży trenerom:
Piotrowi Siegoczyńskiemu i Marcinowi
Pałubie. Znakomity sezon w którym Ma-
riusz zdobył Mistrzostwo Polski w semi
i light contact oraz Puchar Świata w Pia-
cenza (Włochy) w light contact ukorono-

wał dwoma brązowymi meda-
lami na Mistrzostwach Europy.

Zarówno wyniki, jak
i styl walki naszych zawodni-
ków napawa optymizmem na
przyszłość. KS Piaseczno po-
nownie udowodniło, że jest
najsilniejszym klubem w Polsce
i jednym z najlepszych w Euro-
pie. Sukcesy te nie byłyby moż-
liwe, gdyby nie pomoc władz
miasta, zaangażowanie zawod-

ników i znakomita praca kadry trenerskiej
naszego klubu z Piotrem Siegoczyńskim
i Marcinem Pałubą na czele. 

W 2005 roku czekają nas Mistrzostwa
Świata na Węgrzech oraz szereg turniejów
międzynarodowych, a także krajowych
imprez rangi mistrzowskiej.

Zawodnicy i trenerzy już myślą o ko-
lejnych wyzwaniach, by promować w kra-
ju i zagranicą Piaseczno oraz klub.

Zawodnicy KS Piaseczno, którzy re-
prezentowali Polskę na Mistrzostwach Eu-
ropy:
Emilia Szabłowska 50 kg semi
Dorota Godzina 55 kg semi
Andrzej Maciążek 57 kg semi, light
Przemysław Ziemnicki 69 kg semi
Tomasz Bąk 79 kg semi
Mariusz Niziołek 84 kg semi, light
Wojciech Myśliński 89 kg light
Karolina Łukasik 70 kg light.

IX Mistrzostwa Polski w Tańcu Sportowym

KS Grawitacja w czołówce

Po czterech turniejach eliminacyj-
nych w trzech kategoriach tanecz-
nych: disco freestyle, hip-hop i dance
show, oraz w trzech kategoriach wie-
kowych: młodzicy, juniorzy i senio-
rzy, do finału zakwalifikowało się 14
zawodników z Piaseczna.

Do ścisłych finałów doszli:
disco freestyle młodzicy 
Julia Turska (VI miejsce)
disco freestyle juniorzy 
Justyna Biernadska (II miejsce) 
srebrny medal
disco freestyle seniorzy 
Katarzyna Wis (III miejsce)
brązowy medal 
Martyna Majak (IV miejsce)
hip-hop młodzicy 
Julia Turska (IV miejsce)
Karolina Zalewska (V miejsce)
hip-hop juniorzy 
Mateusz Strzeżek 
(I miejsce) - złoty medal
Justyna Biernadska (V miejsce)

Maciej 
Jander
(VI miejsce)
hip-hop 
seniorzy 
Paweł 
Płoski 
(III miejsce) -
brązowy medal 

W kategorii
dance show re-
prezentował
klub duet Kata-
rzyna Lubia-
niec i Justyna
Biernadska,
zajmując IV
miejsce z dwu-
nastu finałowych
prezentacji.

W s z y s c y  
finaliści będą reprezentować 
Polskę na Mistrzostwach 
Świata w 2005 r.

Więcej informacji na stronie
www.grawitacja.akcja.pl

Spotkania autorskie
W listopadzie w bibliotece Gimnazjum

nr 2 w Piasecznie zapoczątkowałyśmy cykl
spotkań autorskich, postanowiłyśmy zapra-
szać ciekawych ludzi, których nasi uczniowie
znają ze szkolnych podręczników oraz z ante-
ny telewizyjnej i radiowej.

Szkoła jest zupełnie nowa (funkcjo-
nuje zaledwie od 1 września 2003 roku).
Również biblioteka dopiero zaczyna swo-
ją działalność. Zależy nam na tym, aby
była prawdziwym centrum kulturalnym
szkoły, aby oprócz zbiorów książkowych
i multimedialnych czytelnicy znaleźli
w niej także bogatą ofertę spotkań, wy-
staw, imprez okolicznościowych.

Naszym pierwszym gościem był Robert Janowski. Spotkał się z uczniami jako poeta
- autor tomików: „Głosy”, i „Lustra”. Opowiadał o swoich doświadczeniach artystycz-
nych, swojej drodze życiowej, szkole, rodzinie... spotkanie przebiegało w niezwykle mi-
łej, kameralnej atmosferze. Uczniowie otrzymali autografy w tomikach poezji, a na ko-
niec pozowali do wspólnej fotografii.

19 listopada gościliśmy kolejnego poetę - Ernesta Brylla. Było to spotkanie kończą-
cy obchody Światowego Dnia Bibliotek Szkolnych. W świetlicy szkolnej odbyło się spo-
tkanie z uczniami klas trzecich oraz nauczycielami. Potem Ernest Bryll spotkał się w bi-
bliotece z bibliotekarkami ze wszystkich piaseczyńskich szkół. Zaprosiłyśmy również
przedstawicieli władz gminnych oraz bibliotekarki ze szkół w Tarczynie, Złotokłosie,
Zalesiu Górnym i Dolnym oraz Jazgarzewie. Odwiedziły nas też panie z Biblioteki Pu-
blicznej i Pedagogicznej w Piasecznie. Atmosfera była bardzo serdeczna. Gość podpisy-
wał swoje ostatnio wydane tomiki wierszy i chętnie pozował do wspólnych zdjęć. Spo-
tkanie było okazją do nawiązania bliższej współpracy między bibliotekami szkolnymi na
naszym terenie oraz do wymiany doświadczeń i zaprezentowania dorobku naszej biblio-
teki. Pan Ernest Bryll obiecał jeszcze odwiedzić Piaseczno.

Mamy już pomysły na następne spotkania. Gośćmi będą na pewno ciekawi i znani ludzie.

Anna Waszczuk, Bożena Legucka - Stawska
Bibliotekarki Gimnazjum nr 2 w Piasecznie

Na IX Mistrzostwach Polski w Tańcu Sportowym, które odbyły się 27
listopada na warszawskim Ursynowie, zawodnicy KS Grawitacja z Piaseczna
uplasowali się w ścisłej czołówce. Mistrzem Polski w kategorii hip-hop po raz
kolejny został Mateusz Strzeżek.
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