
Planowane dochody gminy wynieść
mają w 2004 r. 138,6 mln zł, a 84,3 proc.
tej kwoty stanowić mają dochody własne. 

W projekcie budżetu wydatki bieżą-
ce stanowić mają 68 proc. wydatków
ogółem, co wydaje się być dobrym wyni-
kiem przy 75 proc. w 2001, 2002 i 2003
roku. Tym bardziej że dodatkowe koszty
w porównaniu z rokiem ubiegłym gene-
ruje oddane w zeszłym roku do użytku
gimnazjum przy al. Kalin w Piasecznie,
nowa sala gimnastyczna przy SP w Gło-
skowie oraz przejęte na przełomie roku
od starostwa Liceum Ogólnokształcące.
Wpływ na zmniejszenie wydatków bieżą-
cych niewątpliwie ma przejęcie jesienią
w użytkowanie przez prywatnych eksplo-
atatorów - firmy Aquarius i Elmar - sieci
wodno-kanalizacyjnej Dzięki temu za-
biegowi wydatki z budżetu gminy związa-
ne z kosztami eksploatacji sieci zmniej-
szyły się o 4,5 mln zł.

Tradycyjnie największe gminne wy-
datki związane są z oświatą i wychowa-
niem, gospodarką komunalną oraz go-
spodarką mieszkaniową. 

Gmina Piaseczno od kilku lat zaj-
muje czołowe pozycje w ogólnopolskich
rankingach związanych z wydatkami in-
westycyjnymi. W tym roku jej pozycja
zapewne się umocni, gdyż w budżecie
gminy na inwestycje przewidziano 44,7
mln zł, co stanowi 31,2 proc. wydatków
ogółem i jest sumą o 10 mln zł większą
niż w roku ubiegłym. 

Lista inwestycji, których część ze
względu na duży zasięg kontynuowana
będzie w latach kolejnych, zawiera 70
tytułów. Podobnie jak w latach ubie-
głych większość, bo ponad 50 proc.
środków przeznaczonych będzie na go-
spodarkę ściekową i wodociągi. Budo-
wana będzie kanalizacja w Zalesiu Dol-
nym, Kamionce, Bobrowcu (ul. Redu-
towa, Dworska, Wołodyjowskiego,
osiedle Zalesinek, osiedle Jeziorki, Gra-
niczna, Stołeczna), kanalizacja w Zalesiu
Górnym (ul. Droga Dzików), kanalizacja
w Chyliczkach, Woli Gołkowskiej, Ro-
bercinie. Wykonane zostaną projekty ka-
nalizacji sanitarnej w Zalesiu Górnym,
Żabieńcu, Siedliskach i Jastrzębiu. Roz-
budowywane i modernizowane będą
oczyszczalnie ścieków w Piasecznie, Wól-
ce Kozodawskiej i Głoskowie. Kontynu-
owana będzie budowa wodociągu
w Henrykowie Uroczu, budowany będzie
wodociąg w Kolonii Nowinki

Poprawić się też powinien stan na-
szych dróg, gdyż gmina na ich moderni-
zację przeznaczyła w tym roku blisko
7 mln zł, co jest sumą pięciokrotnie
większą niż w roku ubiegłym. Budowana
będzie ul. Droga Dzików w Zalesiu Gór-
nym, ul. Kilińskiego, Sierakowskiego,
Warszawska, al. Kalin, Słowicza, Nada-
rzyńska, Emilii Plater, Czajewicza w Pia-
secznie. Zmodernizowana zostanie także
ulica Kniaziewicza, a dla ulic: Tulipanów,
Fabrycznej, Nowej, al. Pokoju, al. Zgody,
wykonane zostaną projekty i niezbędne
wykupy gruntów. Ponadto wykonane zo-
stanie oświetlenie ulic: Traugutta i Stani-
sława Kostki w Złotokłosie, Lipowej w Ja-
strzębiu i Głoskowie. Z większych inwe-
stycji w tym  roku powstanie kolejny 32-
lokalowy budynek socjalny przy ul. Urba-
nistów, kontynuowana będzie budowa
komendy policji, rozpoczną się prace przy
budowie budynku sądu i prokuratury re-
jonowej w Piasecznie. 

Jako kontynuacja procesu inwestycji
w oświatę rozpocznie się w tym roku
budowa sali gimnastycznej przy SP nr 5,
w szkole tej przeprowadzona też zosta-
nie termo-modernizacja. W siedmiu
szkołach i czterech przedszkolach na te-
renie gminy kontynuowana będzie mo-

dernizacja kotłowni. Na sesji budżetowej
Rady Miejskiej radni zdecydowali o prze-
znaczeniu 50 tys. zł na prace przygotowaw-
cze dotyczące budowy szkoły podstawowej
w Józefosławiu. Ta inwestycja, której reali-
zacja przewidziana jest na lata 2004-
2008, pochłonie ok. 14 500 000 zł. 

Przy realizacji części zadań inwesty-
cyjnych gmina planuje korzystać ze
współfinansowania ze środków bez-
zwrotnych pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej.

red.
Opinia komisji finansów czyt. s. 3
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Budżet na 2004 rok
Wydatki gminy Piaseczno w 2004 r. ustalone zosta-
ły na poziomie 143,2 mln zł, co jest kwotą o 5 mln
zł wyższą od pierwotnie zakładanej. Jest to skut-
kiem zwiększenia nakładów inwestycyjnych na
gminne drogi, szkoły, oświetlenie i wodociągi oraz
gospodarkę gruntami. Deficyt budżetowy w kwocie
4 587 189 zł pokryty zostanie ze środków pocho-
dzących z kredytów i pożyczek.

Plan wydatków z budżetu Miasta i Gminy
Piaseczno na 2004 rok (ogółem: 143 284 478 zł)

Oświata i wychowanie - 45 025 144 (31,4%)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 32 963 343 (23%)
Gospodarka mieszkaniowa - 14 655 870 (10,2%)
Administracja publiczna - 13 556 487 (9,45%)
Transport i łączność - 9 438 396 (6,6%)
Pomoc społeczna - 5 384 620 (3,8%)
Różne rozliczenia - 5 195 786 (3,6%)
Kultura fizyczna i sport - 4 466 130 (3,1%)
Edukacyjna opieka wychowawcza - 2 867 157 (2%)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2 401 400 (1,7%)
Obsługa długu publicznego - 2 221 500 (1,6%)
Ochrona zdrowia - 1 690 000 (1,2%)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 386 935 (1%)
Działalność usługowa - 1 247 360 (0,8%)
Żłobki - 496 050 (0,35%)
INNE (m.in. rolnictwo i łowiectwo, urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, obrona narodowa) - 288 300 (0,2%)

Podział wydatków inwestycyjnych w budżecie na
2004 rok 44 717 066 zł (31,2% budżetu)

Kanalizacja i modernizacja oczyszczalni ścieków - 45,5%
Drogi gminne - 15%
Budowa i modernizacja placówek oświatowych - 14%
Gospodarka mieszkaniowa w tym budowa budynku socjalnego oraz
komendy powiatowej policji i siedziby sądu i prokuratury - 13%
Wodociągi i stacje uzdatniania wody - 10,5%
Oświetlenie ulic - 1%
Inne - 1%

Zmiany w organizacji gminnej 
gospodarki wodno-ściekowej

W sierpniu ubiegłego roku Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na użyczenie mienia komunalnego do eksploatacji na okres 10 lat firmie Aqu-
arius C. O. oraz firmie Elmar. Z dniem 1.01.2004 r. firmy te przejęły wszelkie obo-
wiązki wynikające z umów zawartych pomiędzy gminą a mieszkańcami - odbiorcami
usług wodociągowo kanalizacyjnych. 

Aby usprawnić i uporządkować sprawy związane dostarczaniem wody i odprowa-
dzaniem ścieków urząd miasta oraz eksploatatorzy apelują do mieszkańców o podpi-
sywanie nowych umów z firmami Aquarius (obsługuje miasto Piaseczno) oraz Elmar
(obsługuje gminę). Zawieranie tych umów nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi
kosztami, a ceny usług zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej pozostają bez zmian. Posia-
danie umowy jest koniecznością, jednak osoby które mają wiążące umowy z gminą
mogą dokonywać zmian umowy na nową w dogodnym dla siebie terminie. Natomiast
przedsiębiorstwa zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z eksploatatorami. 

Nowe przepisy, które obowiązują od 2002 roku (ustawa z 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) jasno okre-
ślają, że gospodarka wodno-kanalizacyjna gminy musi się samofinansować. Do tej po-
ry gmina co roku musiała dopłacać z własnego budżetu ponad 5 mln do utrzymania
i eksploatacji sieci. Przekazanie eksploatacji prywatnym firmą odciążyć ma gminny
budżet, a przy tym poprawić jakość usług. 

Eksploatatorzy i gmina przepraszają za przejściowe trudności, mając nadzieję, że
w szybkim czasie przyczyni się to do polepszenia usług. Firmy służą mieszkańcom facho-
wą pomocą oraz doradztwem zapraszając do swoich siedzib celem podpisania umowy. 
Aquarius - ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie (pn-pt godz. 7-15), tel. 756 21 42,
757 04 02, 756 73 67
Elmar - ul. Źródlana 20 w Wólce Kozodawskiej (pn-pt godz. 8-15), tel. 756 59 98

Włodzimierz Rasiński
Naczelnik Wydziału  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Więcej informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej www.piaseczno.eobip.pl
* obowiązujące taryfy za wodę i ścieki czyt. s. 7

Kultura/sport
● s. 8
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Najważniejszym punktem obrad sesji,
która odbyła się 26 lutego, było rozpa-
trzenie projektu budżetu miasta i gminy
Piaseczno na rok 2004. 

Sesję otworzył i poprowadził prze-
wodniczący RM Józef Wierzchowski. 

Przed rozpoczęciem obrad burmistrz
Józef Zalewski i przewodniczący Rady Józef
Wierzchowski wręczyli pamiątkowe meda-
le sześciu parom jubilatów obchodzących
50-lecie pożycia małżeńskiego (czyt. str. 5). 

Na wstępie z sprawozdania z prac
Rady Miejskiej  oraz kierownictwa przed-
stawili przewodniczący Rady i burmistrz
Józef Zalewski. 

Zanim przystąpiono do dyskusji i gło-
sowania w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na rok 2004, radni zapoznali się
z opiniami wszystkich komisji Rady Miej-
skiej, które przez kilka tygodni zajmowały
się przedstawionym przez burmistrza
projektem budżetu. Wszystkie komisje,
a także Regionalna Izba Obrachunkowa
zaopiniowały projekt pozytywnie. 

Po przeprowadzonej dyskusji budżet
miasta i gminy Piaseczno na rok 2004 zo-
stał przyjęty zdecydowaną większością 19
głosów przy jednym wstrzymującym się. 

W dalszej części obrad radni przyjęli
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek na

rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce
Kozodawskiej i na budowę kanalizacji sanitar-
nej dla Zalesia Dolnego (etap II/1/ i IB/2/). 

Na koniec sesji radni nadali nazwy
Pachnąca i Kwitnących Jabłoni ulicom
w Baszkówce i nazwę Polnych Traw ulicy
w Jastrzębiu. 

Po wolnych wnioskach i odpowie-
dziach na interpelacje sesję zakończono

Pełny protokół z sesji Rady Miej-
skiej oraz uchwały dostępne są na
stronie internetowej:
www.piaseczno.eobip.pl 
www.gmina-piaseczno.pl 

Sprawozdanie z 20. sesji Rady Miejskiej

W okresie tym burmistrz wydał 52
zarządzenia, w tym m. in.: 
- zarządzenia w sprawie ogłoszenia
przetargów na: 
1) sporządzenie zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Piaseczno dla obsza-
ru w granicach administracyjnych gminy, 
2) sporządzenie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części
wsi Głosków, 
3) sporządzenie MPZP części wsi Złotokłos, 
4) sporządzenie MPZP części Gołków
Letnisko, 
5) sporządzenie MPZP części wsi Józefosław II, 
6) sporządzenie MPZP części wsi Józefosław I, 
7) sporządzenie MPZP części wsi Bobrowiec, 
8) wyszacowanie działek i lokali na tere-
nie gminy Piaseczno, 
9) sporządzenie operatów szacunkowych
ustalających różnicę wartości nierucho-
mości na terenie gminy Piaseczno
10) wykonanie opracowań geodezyjnych
dla potrzeb gminy Piaseczno; 
- zarządzeniem nr RZP. 0152/22/04
z dnia 18.02.04 r. unieważniono, na pod-
stawie art. 27 b ust. 1 pkt. 1 ustawy o za-
mówieniach publicznych, przetarg na
projekt bud. wyk. przyłączy do wcześniej
zaprojektowanych kanałów podciśnienio-
wych w Zalesiu Górnym - etap V. (wpły-
nęła jedna ważna oferta); 
- zarządzeniem nr RZP. 0152/21/04
z dnia 18.02.04 r. unieważniono, na podsta-
wie art. 27 b ust. 1 pkt. 1 ustawy o zamówie-
niach publicznych, przetarg na zakup, dosta-
wę i rozładunek workowego węgla dla pod-
opiecznych ośrodka z terenu miasta i gminy
Piaseczno. (wpłynęła jedna ważna oferta); 

- zarządzeniem nr 0152/27/04 z dnia
24.02.04 r. unieważniono, na podstawie art.
27 b ust. 1 pkt. 1 ustawy o zamówieniach
publicznych, przetarg na wykonanie projek-
tu Gminnego Programu Ochrony Środowi-
ska na lata 2004-2015, którego częścią bę-
dzie projekt Gminnego Planu Gospodarki
Odpadami. Ogłoszono nowy przetarg. 

3 lutego na naradzie kierownictwa
w związku z przekazaniem z dniem
1 stycznia 2004 r. praw i obowiązków wy-
nikających z umów zawartych na dostar-
czenie wody i odbiór ścieków firmie Aqu-
arius i Elmar uzgodniono formę rozlicze-
nia z eksploatatorami za okres usług
świadczonych przez gminę do dnia
31.12.03 r. 

5 lutego po przeanalizowaniu wszyst-
kich wniosków komisji i wprowadzeniu
zmian do projektu budżetu gminy na
2004 rok, zgodnie z wnioskami komisji fi-
nansów i ustaleniami na posiedzeniach
kierownictwa oraz opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej, przedłożono Radzie
projekt budżetu gminy na 2004 rok. 

W dniach 9-26 lutego burmistrz i wi-
ceburmistrzowie brali udział w zebraniach
wiejskich związanych z wyborem sołtysa
i rad sołeckich w Bogatkach, Baszkówce,
Chojnowie, Jagarzewie, Orzeszynie, Woli
Gołkowskiej, Złotokłosie, Wólce Prac-
kiej, Chyliczkach, Grochowej. 

17 lutego w sali konferencyjnej urzędu
miasta odbyło się kolejne spotkanie prezy-
dentów, burmistrzów i wójtów gmin pod-
warszawskich nt. komunikacji publicznej.
Mimo zaproszenia na spotkanie nie przybył
prezydent Warszawy Lech Kaczyński ani

żaden z jego zastępców. Trwają intensywne
rozmowy z biurem prezydenta w celu usta-
lenia terminu spotkania, na które przybę-
dzie przedstawiciel władz stolicy.

24 lutego zatwierdzono przetarg na
wykonanie projektu budowlano-wykona-
wczego sieci wodociągowej wraz z przyłą-
czami we wsi Kolonia Nowinki. Wyko-
nawcą będzie firma KOMA z Łodzi ul.
Północna 27/29, za cenę ryczałtową brut-
to 32 940,00 zł. 

Samodzielny Zespół Publicznych Za-
kładów Opieki Zdrowotnej w Piasecznie
wystąpił do gminy z propozycją współ-
udziału w budowie i wyposażeniu siedziby
pogotowia ratunkowego. Pozytywnie zaopi-
niowano inicjatywę budowy pogotowia ra-
tunkowego. Z chwilą pojawienia się wol-
nych środków w budżecie gminy sprawa zo-
stanie rozważona i przedstawiona Radzie. 

Burmistrz na bieżąco rozpatruje
wnioski o rozłożenie na raty czynszów
dzierżawnych i przedłużenie umów dzier-
żaw oraz wnioski podmiotów gospodar-
czych o umorzenie lub rozłożenie na raty
należności podatkowych, pozwolenia na
sprzedaż alkoholu itp. 

Omawiane są na bieżąco wnioski ko-
misji problemowych RM - informacja pi-
semna o podjętych czynnościach związa-
nych z tymi wnioskami przedkładana jest
przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

Interesantów burmistrz przy-
jmuje w każdy poniedziałek po
uprzednim umówieniu spotkania.
Tel. 70 17 588.

Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przedstawia radnym sprawozdanie z pracy

pomiędzy sesjami rady. Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych spraw i problemów, którymi

burmistrz i kierownictwo zajmowali się w okresie od 29 stycznia do 26 lutego 2004 roku. 

SPRAWOZDANIE Z  PRACY  BURMISTRZA

Jako założyciel Klubu Radnych
„Piaseczno - Nasze Miasto” oświad-
czam, że w związku z odwrotną od za-
mierzeń interpretacją moich dobrych
intencji mających na celu wyjaśnienie
nagłośnionych w lokalnej prasie zarzu-
tów o naruszeniu „ustawy antykorup-
cyjnej” przez Burmistrza, Przewodni-
czącego i Wiceprzewodniczącej Rady
i wykorzystywaniu mojego podpisu pod
wnioskiem o wyjaśnienie sprawy, do
mnożących się w tej kwestii manipula-
cji, w tym również prasowych o rzeko-
mo mojej do tych osób wrogości - z ża-
lem rezygnuję z członkostwa w Klubie. 

Klub został powołany, by swoją pra-
cą służyć interesom mieszkańców
przede wszystkim zaniedbanego od lat
miasta, nie pomijając również potrzeb
terenów wiejskich, czego dowodem jest
złożony do Burmistrza, jak co roku
wniosek do budżetu na 2004 rok o na-
stępującej treści: 

„Uprzejmie prosimy o uwzględnienie
w planie budżetu na 2004 rok realizacji
następujących zadań inwestycyjnych: 
1. Budynek mieszkalny o standardzie
socjalnym przy ul. Urbanistów 10 dla
lokatorów z wyrokami eksmisji, z bu-
dynków do rozbiórki i szczególnego try-
bu najmu. 
2. Przedłużenie ul. Czajewicza do ul. Ja-
na Pawła II i budowa nawierzchni z chod-
nikami na całej długości do Al. Kalin. 
3. Modernizacja wiaduktu kolejowego
w Al. Kalin i budowa nawierzchni
z chodnikami do ul. Rejtana
4. Chodnik w ul. 1-go Maja - droga
piesza do stadionu sportowego. 
5. Nawierzchnia w miejskich ulicach
gruntowych: Staropolskiej, Zagrodowej
do Świętojańskiej, Świętojańskiej do ul.
Zacisze, Nowej po budowie wodociągu,
Kniaziewicza, Bema, Nadarzyńskiej do
targowiska miejskiego, Fabrycznej do
Powstańców Warszawy, Niecałej, Emilii
Plater, Al. Zgody i Al. Pokoju, Al. Wila-
nowskiej od Granicznej do Dworskiej. 
6. Budowa ciągów pieszo-rowerowych
wzdłuż dróg dojazdowych do Piaseczna:
od Żabieńca do Ronda Solidarności,
wzdłuż trasy Piaseczno-Tarczyn, w Gło-
skowie ul. Millenium do szkoły, od gra-
nicy Gminy w Szczakach do Henrykowa.
7. Budowa jezdni z chodnikami w ul.
Droga Dzików w Zalesiu Górnym. 
8. Rozbudowa szkoły podstawowej
w Chylicach o świetlicę i stołówkę. 
9. Spinka wodociągowa w ul. 17-go
Stycznia dla ulic 1-go Maja, Zagrodowej
i Staropolskiej. 

10. Spinka wodociągowa ul. Szpitalnej
z Sienkiewicza, i ul. Mickiewicza
z Kniaziewicza. 
11. Wodociąg w ul. Niecałej. 
12. Wodociąg w ul. Nowej. 
13. Kanalizacja sanitarna rejonu ulic
Pomorskiej i Orężnej
14. Nakładka asfaltowa z chodnikami
z kostki brukowej w ul. Żeromskiego. 
15. Modernizacja ciągu ulic Kilińskiego, Sie-
rakowskiego, pl. Piłsudskiego, Warszawska. 
16. Chodnik z kostki brukowej w ul.
Kościuszki na długości cmentarza para-
fialnego. 
17. Nawierzchnia ul. Kościuszki z budową
parkingu przed cmentarzem parafialnym. 
18. Opracowanie projektu udrożnienia
rejonu Julianów-Józefosław do ul. Pu-
ławskiej w północnej części Gminy. 
19. Środki na kontynuację budowy ogro-
dzenia zabytkowego cmentarza parafialnego.

Wniosek podpisali członkowie Klu-
bu: Jerzy Madej, Zbigniew Mucha,
Wojciech Kaczorowski, Wiesław Wój-
cik, Jacek Żegliński i Andrzej Rutkow-
ski oraz poparli radni niezrzeszeni
Krzysztof Tarchalski i Mariusz Słowik. 

Dziś już wiadomo, że dwanaście
z wnioskowanych przez nas zadań zosta-
ło uwzględnionych w zatwierdzonym
planie budżetu i zostaną zrealizowane,
bądź rozpoczęte w bieżącym roku.
Prócz, na dziś, podziękowań należy ocze-
kiwać rzetelnego spełnienia zamierzeń. 

Rezygnując z członkostwa w Klubie
odcinam się kategorycznie od jakich-
kolwiek rozgrywek personalnych, gdyż
nigdy dotąd nie było to, nie jest i nie
będzie celem mojej wieloletniej, opera-
tywnej i dającej wymierne efekty pracy
społecznej w samorządowym środowi-
sku nienaruszającym przepisów prawa,
ale jednocześnie zapewniam, że jak do-
tąd, zawsze będę opowiadał się za po-
trzebą oficjalnego wyjaśniania publiko-
wanych w prasie lub w innej formie
ewentualnych zarzutów obciążających
kogokolwiek z samorządu, od którego
społeczeństwo oczekuje czystej gry
i wyłącznie wszelkich działań gospodar-
czych poprawiających standard życia
i estetykę zaniedbanego miasta. 

Mam nadzieję, że wszystkich poru-
szonych moim udziałem w dążeniu do
jawności rozstrzygnięć wywołanego do-
niesieniami prasowymi nieporozumie-
nia, powyższe oświadczenie usatysfak-
cjonuje. 

Z wyrazami szacunku -
Andrzej Rutkowski
Radny niezależny

Oświadczenie

Oświadczenie
Informacja wojewody mazowieckiego potwierdziła, że nie złamałem

prawa. Nigdy nie czerpałem jakichkolwiek korzyści finansowych z działal-
ności w klubie. Nie jestem w stanie zrozumieć intencji sześciu radnych,
którzy poświęcili tyle czasu na udowadnianie kłamstw zawartych w anoni-
mowym donosie. Nie wiem, czy była to tylko chęć zaistnienia w mediach,
czy element większej gry politycznej. Jest mi jednak wstyd przed mieszkań-
cami, którzy nie mogli w tym czasie liczyć na podobny wysiłek ze strony
tych panów w tak pilnych i ważnych dla gminy sprawach jak budżet gminy
na rok 2004, negocjacje z ZTM w sprawie komunikacji autobusowej czy
chociażby konflikt pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową Jedność a PCU. 

Pomimo pozytywnej dla mnie opinii wojewody zrezygnowałem z funk-
cji prezesa Klubu Sportowego Piaseczno. Zrobiłem to w interesie sportow-
ców trenujących w klubie, ponieważ nie chcę, aby brudne gry prowadzone
przez niektórych radnych przeciwko mojej osobie stały się powodem dys-
kryminacji największego klubu sportowego w gminie z ponad 80-letnią tra-
dycją. Byłaby to wielka krzywda przede wszystkim dla ogromnej rzeszy
dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach sportowych. 

Józef Zalewski
burmistrz miasta i gminy Piaseczno 

Druga nadzwyczajna sesja RM odbyła
się 21 lutego na wniosek złożony przez
sześciu radnych: Wojciecha Kaczorow-
skiego, Jerzego Madeja, Andrzeja Rut-
kowskiego, Mariusza Słowika, Krzysztofa
Tarchalskiego, Wiesława Wójcika.

Radni rozpatrywali, czy przewodniczący
Rady Józef Wierzchowski, wiceprzewodni-
cząca Anna Płocica oraz burmistrz Józef Za-
lewski naruszyli przepisy ustawy o samorzą-
dzie gminnym, która zabrania osobom peł-
niącym funkcje publiczne prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej z wykorzystaniem mie-
nia gminnego. 

Po przeprowadzonej dyskusji i zapo-
znaniu się z dokumentami, opiniami
prawnymi oraz opinią przesłaną przez
wojewodę mazowieckiego, w którym
wojewoda stwierdził, że wniosek nie ma
podstaw prawnych by wezwać Radę Miej-
ską do podjęcia uchwaly stwierdzającej
wygaśnięcie mandatów. Rada Miejska
uznała, że radni Józef Wierzchowski, Anna
Płocica oraz burmistrz Józef Zalewski nie
naruszyli przepisów prawa. 

W głosowaniu nad uchwałą w sprawie
wygaśnięcia mandatu radnego Józefa
Wierzchowskiego za głosował jeden rad-

ny, przeciw 17, wstrzymało się dwóch.
W głosowaniu nad uchwałą w sprawie
wygaśnięcia mandatu radnej Anny Płocicy za
głosował jeden radny, przeciw 17, wstrzy-
mało się dwóch. W głosowaniu w sprawie
wygaśnięcia mandatu burmistrza gminy Pia-
seczno za głosowało trzech radnych, przeciw
15, wstrzymało się trzech radnych.

Pełny protokół z sesji Rady Miej-
skiej oraz uchwały dostępne są na
stronie internetowej:
www.piaseczno.eobip.pl 
www.gmina-piaseczno.pl 

Sprawozdanie z 2. nadzwyczajnej  sesji Rady Miejskiej

Tylko dla rolników  -   Gdzie iść po wnioski na dopłaty obszarowe
Informujemy, że w Urzędzie Miasta

i Gminy w Piasecznie, w pomieszcze-
niach Gminnego Ośrodka Informacji
o Unii Europejskiej (parter, pokój nr 6)
wydawane są formularze wniosków
o wpis do ewidencji producentów oraz
wnioski o przyznanie płatności obszaro-
wych. 

Wnioski o wpis do ewidencji należy
złożyć wypełnione w terminie do 24 ma-
ja br., a wnioski o przyznanie dopłat ob-

szarowych do 15 czerwca 2004 r. 
Wnioski o przyznanie dopłat mogą być
składane dopiero po uzyskaniu numeru
identyfikacyjnego uzyskanego na podsta-
wie wpisu do ewidencji. 

W przypadku wątpliwości przy wypeł-
nianiu wniosków osoby pracujące
w Ośrodku będą służyć pomocą zaintereso-
wanym. Zostały w tym kierunku specjalnie
przeszkolone przez specjalistów z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Przypominamy wszystkim rolnikom
o terminowym składaniu powyższych
wniosków, gdyż jest to niezbędny waru-
nek uzyskania środków finansowych
z Unii Europejskiej. 

Janusz Bielicki 
pełnomocnik burmistrza 

ds. rozwoju gminy 
i integracji europejskiej
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Komisja Finansów od dnia 08 stycznia
br. na kolejnych 9 posiedzeniach zajmo-
wała się przedłożonym przez Burmistrza
Gminy Piaseczno projektem budżetu na
2004 rok. Posiedzenia Komisji odbywały
się wg przyjętego harmonogramu prac,
który zakładał: 
- szczegółową analizę dochodów bu-
dżetowych ze szczególnym uwzględnie-
niem dochodów własnych, 
- dokładny przegląd wydatków bieżą-
cych w układzie ich klasyfikacji budżeto-
wej, 
- omówienie imienne załączników do-
tyczących inwestycji i remontów planowa-
nych na 2004 rok, 
- sformułowanie własnych wniosków
oraz zaopiniowanie wniosków innych ko-
misji problemowych Rady Miejskiej do
Budżetu Gminy na 2004 rok

Po zrealizowaniu czynności wynikają-
cych z w/w harmonogramu w dniu 04 lu-
tego br. Komisja Finansów złożyła do
Burmistrza Gminy Piaseczno zbiorcze ze-
stawienie zaopiniowanych wniosków ce-
lem ich ujęcia w ostatecznej wersji pro-
jektu Budżetu Gminy Piaseczno na 2004
r. Wszystkie wnioski omawiane były bar-
dzo szczegółowo na posiedzeniach po-
szczególnych komisji problemowych a do-
tyczyły głównie zmian w inwestycjach na
2004 rok. 

W dniu 10 lutego br. Burmistrz Mia-
sta i Gminy Piaseczno przedłożył Radzie
Miejskiej projekt budżetu na 2004 rok
uwzględniający korekty wynikające z: 
- opinii Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Warszawie - Uchwała nr. 10/W04
z dnia 08.01.2004 roku, 
- opinii przedstawionej przez Komisję
Finansów Rady Miejskiej, 
- autopoprawki Burmistrza i jednostek
organizacyjnych Gminy
Korekty te dotyczyły: 
I. Po stronie dochodów - została utrzyma-
na kwota dochodów ogółem 138.647.289
zł na którą to kwotę składają się: 
- dochody własne 116.841.855 zł
- subwencje 18.310.939 zł
- dotacje 3.494.495 zł 

II. Po stronie wydatków ogółem nastąpiła
korekta per saldo o kwotę + 5.032.507
zł, tj. do kwoty 143.234.478 zł z czego
w pozycjach: 
- wydatki bieżące o + 105.600 zł tj. do
kwoty 97.399.412 zł, w tym: remonty
o + 90.000 zł tj. do kwoty 2.845.550 zł, 
- inwestycje o + 4.856.907 zł do kwo-
ty 44.667.066 zł, 
- zakupy inw. o - 20.000 zł do kwoty
1.168.000 zł

W wyniku zaproponowanych korekt
wydatków budżetowych planowany wynik
finansowy Gminy Piaseczno na 2004 rok
uległ zasadniczej zmianie z pierwotnie za-
kładanej nadwyżki 445.318 zł na deficyt
budżetowy w kwocie 4.587.189 zł. 

Jak wynika z przedłożonych materia-
łów największe zmiany w stosunku do zło-
żonej I wersji budżetu nastąpiły w planie
inwestycji gminnych. Na podany wcześniej
wzrost nakładów inwestycyjnych w 2004
roku złożyły się następujące korekty: 
- drogi publiczne gminne - zwiększenia
960.000 zł \ ulice E. Plater, Kniaziewicza,
Nowa, A. Pokoju, Zgody, Wilanowska,
Polna/. zmniejszenie 200.000 zł / ul. Fa-
bryczna/. 
- gosp. grunt. i nieruchomości - zwięk-
szenia 463.840 zł zmniejszenia 463.840 zł
/ zmiany tytułów inwestycyjnych/. 
- szkoły podstawowe - zwiększenia
3.763.907 zł z czego kwota 2.445.907 zł
dotyczy II raty rozliczenia za modernizację
kotłowni a kwota 1.286.000 zł docieple-
nia budynku w SP nr. 5, zmniejszenia
92.000 zł -sala w SP 5/. 
- Gospodarka komunalna - zwiększenie
425.000 zł / dot. 5 zadań w zakresie

oświetlenia i wodociągowania/. 

Należy ze satysfakcją stwierdzić, że
w/w zakres korekt, tylko poza jednym
przypadkiem, uwzględnił wszystkie wnio-
ski zaopiniowane przez Komisję Finansów
pozytywnie. Tym jednym, który nie zna-
lazł się w poprawkach budżetowych był
wniosek wprowadzenia do spisu zadań in-
westycyjnych na 2004 rok zadania „Budo-
wa szkoły w Józefosławiu”-bardzo szcze-
gółowo omawiany ze stroną zainteresowa-
ną na posiedzeniach Komisji Oświaty
i Komisji Finansów. Wniosek ten zamykał
się co prawda skromną kwotą 50.000 zł
w 2004 roku - jednak skutkował dużym
obciążeniem kolejnych budżetów. Do te-
go wniosku oraz wniosku dotyczącego SP
Chylice odniosę się po zakończenie ni-
niejszej opini budżetowej. 

Wracając do oceny przedłożonego
projektu budżetu Gminy Piaseczno na
2004 rok, w części dotyczącej dochodów,
Komisja nie zgłasza żadnych zastrzeżeń do
założonej w projekcie budżetu kwoty do-
chodów ogółem w wysokości
138.647.289 zł. Z kwoty tej 84,3 % sta-
nowią dochody własne - podstawowe żró-
dło finansowania zarówno wydatków bie-
żących jak i majątkowych gminy. Na do-
chody własne gminy planowane na 2004
rok składają się wpływy z
- podatków pobieranych przez Gminę
/od nieruchomości, rolny, leśny, środków
transportowych, od psów/ 25.038.600 zł
- podatków pobieranych przez Urząd
Skarbowy 7.424.000 zł
- udziału we wpływach z podatku do-
chodowego od osób fizycznych /zaplano-
wane w oparciu o informacje Min. Fin. /
59.860.745 zł
- opłat i grzywien 6.458.650 zł
- najmu i dzierżawy 1.536.090 zł
- odsetek 990.270 zł
- pozostałych dochodów/ z usług, z od-
płatnego nabycia prawa własności, docho-
dów różnych 15.533.500 zł 

Należy w tym miejscu stwierdzić, że
w porównaniu z rokiem ubiegłym, po
stronie dochodów własnych gminy ujęta
jest tylko część dochodów, wynikających
z rozliczeń gospodarki wodnościekowej za
2003 rok w związku z przejęciem tej dzia-
łalności z dniem 01 stycznia 2004 roku
przez firmy „AQUARIUS” i „ELMAR”
Uwaga ta dotyczy oczywiście także planu
wydatków bieżacych Gminy, które uległy
zmniejszeniu ca 4,5 mln zł w wyniku
przejęcia kosztów eksploatacji dotyczące
tej działalności przez te firmy. Kontynu-
ując analizę wydatków budżetowych na
2004 rok, w kontekście ponoszonych wy-
datków w roku ubiegłym, należy zwrócić
uwagę na ich znaczny przyrost z tytułu
ujęcia pełnego-rocznego cyklu kosztów
w wyniku: 
- przejęcia Liceum Ogólnokształcącego
w Piasecznie, 
- oddania do użytku Gimnazjum przy
Al. Kalin w Piasecznie, 
- oddania do użytku sali gimnastyczne
w Szkole Podst. w Głoskowie. 

Komisja pracując nad tegorocznym
budżetem w zasadzie bez uwag przyjęła
założony poziom wydatków bieżących,
wychodząc z założenia, ze w tym zakresie
i na tym etapie trudno jest zgłaszać kon-
kretne wnioski liczbowe. Faktem oczywi-
stym bowiem jest, że większość inwestycji
gminnych /np. oświata/ generuje wzrost
kosztów, a pozostałe /np. kanalizacja/ cha-
rakteryzują się bardzo długim granicznym
czasem zwrotu ponoszonych nakładów.
Ponawiamy natomiast uwagę zgłaszaną
przy każdej opini budżetowej, aby Bur-
mistrz przez swoje służby gminne w spo-
sób ciągły bacznie analizował i precyzyjnie
weryfikował ten „szeroki strumień” od-
pływu środków pieniężnych, który Radzie
jest prezentowany w znacznej części jako
oczywisty i konieczny. W projekcie bu-

dżetu na 2004 rok wydatki bieżące zapla-
nowano na kwotę 97.399.412 zł - co sta-
nowi 68 % wydatków ogółem. Dla staty-
styków podaję że udział wydatków bieżą-
cych w wydatkach ogółem stanowił: 2000
r - 64.9 %, 2001 r. - 75,6 %, 2002 r. -
74,6 %, 2003 I wersja planu - 75,7 % -
a więc poziom 2004 roku na tym tle pre-
zentuje się zupełnie przyzwoicie. Z kolej-
nych załączników do Uchwały Budżeto-
wej wynika, że do pierwszej piątki najbar-
dziej „kapitałochłonnych” działów pod
względem wydatków należą: 

- oświata i wychowanie 44.975.144 zł
w tym majątkowe 6.285.667 zł
- gosp. kom. i och. środ. 32.963.343 zł
25.944.863 zł
- gosp. mieszkaniowa 14.655.870 zł
6.288.840 zł
- adm. publiczna 13.556.487 zł
230.000 zł
- transport I łączność 9.438.396 zł
6.697.696 zł

Do grupy wydatków, na który naj-
większy kreatywny wpływ mają radni, na-
leżą wydatki majątkowe gminy do których
należą zdania inwestycyjne oraz zakupy in-
westycyjne. W przedłożonym projekcie
Budżetu Gminy Piaseczno wydatki mająt-
kowe założone zostały -po uwzględnieniu
zmian o których była mowa wcześniej-na
bardzo wysokim poziomie 45.835.066 zł
co stanowi 32 % wydatków ogółem, z cze-
go zadania inwestycyjne stanowią
44.667.066 zł i odpowiednio 31,2 % wy-
datków ogółem. Spis zadań inwestycyj-
nych, niezależnie od kwoty i zakresu, za-
wiera 70 tytułów inwestycyjnych do reali-
zacji w 2004 roku. 

W zakresie nakładów na drogi pu-
bliczne, gminne projekt budżetu zakłada
kwotę 6,7 mln zł na 19 zadań z czego od-
notować należy modernizację dróg miej-
skich takich jak: Kilińskiego, Sierakow-
skiego, Warszawska, Al. Kalin, Nadarzyń-
ska, E. Plater, Kniaziewicza, Słowicza. 

W Gospodarce Mieszkaniowej do re-
alizacji przyjęto 8 zadań na łączną kwotę
5,8 mln zł z czego największe zadania to
„udział gminy w budowie Komendy Poli-
cji -1,3 mln zł oraz 'budowa budynku so-
cjalnego 32-lokalowego przy ul. Urbani-
stów w Piasecznie- 1,6 mln zł. 

Podobnie jak w budżetach poprzed-
nich lat, budżet inwestycyjny 'Oświaty
i Wychowania' jest zadbany /6,3 mln zł/.
Po wybudowaniu w 2003 roku Gimna-
zjum przy Al. Kalin w Piasecznie prioryte-
towym zadaniem jest rozpoczęcie rozbu-
dowy Szkoły Podstawowej Nr. 5 o salę
gimnastyczną i część dydaktyczną na kwotę
5,6 mln zł. W tegorocznym budżecie zapla-
nowano na ten cel 408 tys. zł + 1,3 mln zł
na termomodernizację budynku. 

Tradycyjnie największe nakłady inwe-
stycyjne przeznaczone są „gospodarkę ko-
munalną i ochronę środowiska”- łącznie
25,5 mln zł. Z kwoty tej przypada na: 
- gospodarkę ściekową i ochronę wód
/kanalizacje -15 tytułów inwestycyjnych
na kwotę 20,4 mln zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg / 5 za-
dań 0,4 mln zł
- pozostała działalność / 15 zadań wyk.
+projekty/ 4,7 mln zł 

Listę zadań inwestycyjnych zamykają
2 drobne zadania: 220 tys. zł dla OSP
Chojnów na zabudowę podwozia oraz
130 tys. zł dla GOSiR Piaseczno na pro-
jekt i wykonanie wentylacji basenu. 

W wyniku przyjęcia do realizacji zało-
żonych wydatków bieżących oraz mająt-
kowych przy określonym poziomie do-
chodów gminy ogółem Budżet Gminy
Piaseczno zamyka się deficytem w wyso-
kości 4.587.189 zł. Komisja przyjęła ten
wynik ze zrozumieniem aczkolwiek bez
entuzjazmu. Ze zrozumieniem- bowiem
deficyt budżetowy od lat jest usankcjono-
wanym elementem równowagi budżeto-

wej i jest ceną utrzymywania w dłuższym
okresie wysokiego tempa inwestycji a to
wymaga uzupełniania środków finanso-
wych poprzez zaciąganie nowych kredy-
tów i pożyczek. Takie założenia akcepto-
wane były przy konstrukcji budżetów
w latach poprzednich i Gmina Piaseczno
nie jest żadnym wyjątkiem w tym zakresie.
Należy zaznaczyć, że poziom zadłużenia
Gminy Piaseczno osiągnął pewną stabili-
zację w 'bezpiecznej strefie ca 35, o mln
zł, co obrazuje poniższe zestawienie: 

I. Zadłużenie: na 31.12.2000 r. -
26.706.614 zł
Na 31.12.2001 r. - 32.050.296 zł
Na 31.12.2002 r. - 35.279.115 zł
Na 31.12.2003 r. p. w. - 34.233.997 zł
Na 31.12.2004 r. p. w. - 35.365.474 zł

II. Obciążenia kolejnych budżetów z tytu-
łu spłat kredytów i pożyczek
2003 r. - 12.057.428 zł
2004 r. - 13.530.126 zł
2005 r. - 11406.171
2006 r. - 8.712.904 zł
2007 r. - 4.758.171 zł
2008 r. - 3.115.155 zł
2009- 11 r. - 7.373.073 zł

Ocena każdego budżetu jest trudna
i zarazem odpowiedzialna. Nie ma w tym

względzie żadnego szablonu, może być
ona krańcowo różna w zależności od przy-
jętych kryteriów oceny. Komisja Finansów
jako podstawowe kryterium przyjęła
przede wszystkim rzetelność i realność za-
pisów budżetowych oraz zasadność lokali-
zacji środków publicznych w finansowaniu
zadań bieżących i majątkowych Gminy
Piaseczno w 2004 roku. Mimo pewnych
uwag, mniej lub bardziej zasadnych a wy-
pływających przede wszystkim ze stopnia
uwzględnienia w budżecie indywidualnych
potrzeb zgłaszanych przez radnych, ocena
generalna Komisji Finansów dotycząca
przedłożonego projektu Budżetu Gminy
Piaseczno na 2004 rok jest pozytywna. 

Na posiedzeniu Komisji Finansów
w dniu 24 lutego projekt Uchwały Rady
Miejskiej w Piasecznie w sprawie uchwa-
lenia Budżetu Gminy na 2004 rok został
poddany pod głosowanie. W głosowaniu
brało udział 8 radnych: 7 osób było 'za'
przyjęciem projektu Budżetu Gminy na
2004 rok, 1 osoba była przeciwna. 

Przewodniczący Komisji Finansów
mgr Jacek Świetlik
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Opinia Komisji Finansów do projektu Uchwały Rady Miejskiej 
w Piasecznie w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Piaseczno na 2004 rok

Świadczenia rodzinne 
w urzędzie gminy
1 maja 2004 r. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, wprowa-
dzając zupełnie nowy system wypłaty tych świadczeń. 

Będzie to nowe zadanie dla samorządów, którym będzie przekazywana dotacja. Świad-
czenia będą dotyczyły: 
- osób bezrobotnych oraz pobierających zasiłki lub świadczenia przed emerytalne, 
- byłych podopiecznych ośrodków pomocy społecznej, 
- uprawnionych do dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem podczas 

korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania 
dziecka oraz do świadczenia pielęgnacyjnego, 

- zatrudnionych i zleceniobiorców zakładów angażujących 31 marca br. 
do czterech pracowników, 

- emerytów i rencistów otrzymujących zasiłki z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa po ustaniu zatrudnienia oraz posłów i senatorów. 

W związku z powyższym w Urzędzie Miasta i Gminy zostały wyznaczone osoby, któ-
re będą wykonywały te zadania. W najbliższym czasie zostaną one skierowane na szko-
lenia w tym zakresie. 

Jubilaci na sesji

Przed rozpoczęciem sesji Rady Miejskiej 26 lutego medalami od prezy-
denta Aleksandra Kwaśniewskiego za długoletnie pożycie małżeńskie uhono-
rowanych zostało sześć małżeństw. W 50. rocznicę ślubu kwiaty i kosze deli-
katesowe z rąk przewodniczącego rady i burmistrza otrzymali Państwo: Ur-
szula i Wiesław Capiga, Krystyna i Józef Zdroik, Irena i Witold Podsiadły,
Marianna i Józef Rybka, Zofia i Jan Szustkowscy, Wanda i Jan Suchwałko.
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Działalność GMINNEGO OŚRODKA INFORMACJI
EUROPEJSKIEJ i Pełnomocnika Burmistrza ds. Integra-
cji Europejskiej i Rozwoju Gospodarczego w 2003 roku.

Pracownicy Ośrodka przygotowali dokumentację następujących projektów na
pozyskanie funduszy europejskich na inicjatywy lokalne: 

- Projekt „Społeczność wiejska w Unii Europejskiej”. Dotacja została przeznaczona
na utworzenie w gminie Ośrodka informacji o Unii Europejskiej dla środowisk wiej-
skich. Wysokość uzyskanej dotacji to 18.550 zł. Projekt przebiegał od 28.04. do
30.10.2003 r. Został pozytywnie i wysoko oceniony przez Fundusz Współpracy, który
przekazał dotację. Ośrodek został afiliowany w ogólnopolskiej sieci Agro-Info z szansą
uzyskiwania kolejnych funduszy na swą działalność. 
- Projekt w ramach konkursu „SPF 2002” ogłoszonego przez Przedstawicielstwo Ko-
misji Europejskiej w Polsce. Dotyczył on przeprowadzenia warsztatów dziennikarskich
dla młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie. 
- Projekt „Gminne Centrum Informacji w Piasecznie” na powołanie ośrodka infor-
macji dla osób bezrobotnych. Konkurs został ogłoszony przez Ministerstwo Gospodar-
ki i Polityki Społecznej. 
- Projekt „Nasze małe ojczyzny” w ramach konkursu „Kultura Bliska” organizowa-
nego przez Fundację Wspomagania Wsi. W ramach projektu miałby zostać wydany fol-
der opisujący historię i tradycję poszczególnych terenów naszej gminy. 
- Projekt „Sięgaj w przeszłość jak do malowanej skrzyni” stworzony dla Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Złotokłosie. Dotyczy zachowania materialnych i niematerialnych śla-
dów lokalnej kultury. Projekt złożony w ramach konkursu „Kultura Bliska” organizo-
wanego przez Fundację Wspomagania Wsi. 
- Współtworzenie projektów wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury na po-
zyskanie środków zewnętrznych na działalność Ośrodka, w tym na ferie dla młodzieży
pn. Spotkania ze sztuką i twórczością ludową w folwarku pracy twórczej Tradycja
w Chojnowie. 
- Projekt „Współpraca Piaseczno-Upplands Vasby” do Funduszu Współpracy. Wy-
sokość uzyskanej dotacji 6 983 zł. Została ona wykorzystana na organizację wizyty de-
legacji szwedzkiej z Upplands Vasby w naszej gminie w dniach 5-8.11.2003r. 
- Projekt w ramach trzeciej edycji Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Ameryka-
ńskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Ośrodek jest współ-
twórcą projektu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zalesiu Dolnym. Projekt „Ty i Ja,
czyli My” jest akcją integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi na terenie naszej
gminy. Będzie realizowany w pierwszej połowie 2004 roku. Wysokość uzyskanej dotacji to
12 178 zł. 
- Aktualnie tworzone są dwa projekty w ramach konkursu „Małych Grantów 2003”
organizowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Ośrodek pełni rolę do-
radczą przy ich tworzeniu. Wnioskodawcami będą Liceum Ogólnokształcące i Warsz-
tat terapii Zajęciowej w Zalesiu Dolnym. Maksymalna kwota ewentualnej dotacji wy-
niesie 20 tys. złotych na każdy projekt. 

Pozostałe, stałe i okresowe działania Ośrodka i Pełnomocnika Burmistrza ds.
Integracji Europejskiej i Rozwoju Gospodarczego: 
- Koordynacja procesu opracowywania Audytu Gminy, marzec-lipiec 2003, 
- Koordynacja procesu opracowywania Studium Zrównoważonego Rozwoju Gminy,
listopad 2003-styczeń 2004, 
- Opracowywanie materiałów statystycznych charakteryzujących Gminę, dla potrzeb
rankingów i konkursów jednostek samorządu terytorialnego (iczne nagrody i wyróżnie-
nia Piaseczna), 
- Prowadzenie doradztwa dla osób i firm z zakresu pozyskiwania funduszy europej-
skich na prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej i społecznej. 
- Monitoring Piaseczna - wybór miejsc pod instalacje kamer, organizacja pokazów
funkcjonowania monitoringu, wizytowanie miast posiadających monitoring, kompleta-
cja wstępnych ofert, uczestnictwo w targach „Bezpieczne miasto”, maj-grudzień 2003, 
- prace związane z reaktywacją działalności Stowarzyszenia Gmin Zlewni Rzeki Je-
ziorki - wrzesień 2003r. 
- wdrażanie i popularyzacja projektu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy, 
- organizowanie lub współorganizowanie kilkunastu festynów, pikników i imprez
związanych z referendum unijnym kwiecień - czerwiec 2003, 
- przeprowadzenie 2 badań ankietowych wśród rolników naszej gminy oraz młodzie-
ży ze szkół rolniczych na temat korzyści i zagrożeń po przystąpieniu Polski do UE oraz
zidentyfikowania potrzeb tych środowisk w zakresie informacji o funkcjonowaniu rol-
nictwa w UE, 
- zdobycie środków z funduszy unijnych na wyposażenie biura Ośrodka w trzy kom-
pletne stanowiska komputerowe, drukarkę, kserokopiarkę, telefax. 

Szkolenia i konferencje, w których brali udział pracownicy Ośrodka: 
- czerwiec 2003- szkolenie „SPF 2002” organizowane przez Przedstawicielstwo Ko-
misji Europejskiej w Polsce, 
- czerwiec 2003- szkolenie ''Prawo UE i Polski w zakresie ochrony środowiska''or-
ganizowane przez Duńską Szkołę Administracji Publicznej i Ministerstwo Środowiska, 
- czerwiec 2003- szkolenie SAPARD działanie 2 i 4 tj. Inwestycje w gospodarstwach
rolnych oraz Różnicowanie działalności gospodarczej w gospodarstwach wiejskich. 
- lipiec 2003 - szkolenie w ramach projektu „Promocja i wsparcie wdrażania progra-
mu SAPARD w Polsce” organizowane przez FAPA, ARiMR i Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. 
- wrzesień 2003 - konferencja polsko-irlandzkiej grupy międzyparlamentarnej pn.
Czy Polska może być drugą Irlandią w UE? 
-październik 2003 - szkolenie w ramach Programu Leonardo da Vinci. 
- listopad 2003 - szkolenie „Działaj lokalnie” organizowane przez Akademię Rozwo-
ju Filantropii w Polsce. 
- Czerwiec- październik 2003 szkolenia i konferencje z zakresu pozyskiwania środ-
ków na infrastrukturę miejską - ciepłownictwo i energetykę organizowane przez Urząd
Marszałkowski i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. 
- I Kongres Miast Polskich, Warszawa 13-14.11.2003 - uczestnictwo w spotkaniach
plenarnych i poszczególnych komisji, 
- Konferencja sieci Ośrodków Agro-Info - Białobrzegi -listopad 2003, 
- Szkolenie konsultantów Gminnych Ośrodków Informacji Europejskiej, Płock- li-
stopad 2003, 
- Cykl szkoleń w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w zakresie: małe i śred-
nie przedsiębiorstwa, ochrona środowiska, edukacja w UE, polityka społeczna i kultu-
ralna UE, fundusze strukturalne. Szkolenia odbędą się w pierwszej połowie 2004 roku. 

Powyższe działania wykonywane były siłami 4 do 5 osób, z których tylko jedna była eta-
towym pracownikiem Urzędu. Pozostałe osoby finansowane były pozyskanymi środka-
mi zewnętrznymi. 

Być burmistrzem w Piasecznie
Jak w świecie polityki, tak i w samorzą-

dach Rada z różnych powodów dzieli się na
koalicję, tzn. grupę radnych, która posiada
bezwzględną większość głosów, oraz rad-
nych, którzy tworzą opozycje lub decydują
się być radnymi niezależnymi. Dla przypo-
mnienia należy podać, że w Radzie Miejskiej
Piaseczna są dwa kluby. Klub Radnych „Bez
Podziałów”, który tworzą radni z różnych
list wyborczych i reprezentują różne obszary
miasta i gminy. Opozycyjny Klub Radnych
„Nasze Miasto” tworzą pozostali radni. 

Klub Radnych „Bez Podziałów” podjął
decyzję o współpracy z burmistrzem po raz
pierwszy wybranym przez mieszkańców
w bezpośrednich wyborach. Jest dobrze,
gdy opozycja ma charakter opozycji kon-
struktywnej i w ważnych sprawach repre-
zentuje inny pogląd. W efekcie końcowym
komisje wyrażają uzgodnione opinie, a Ra-
da podejmuje uchwały. Niestety, w Radzie
a także i poza Radą są osoby, które już my-
ślą o wyborach na burmistrza w 2006 r.
Skąd i dlaczego taki pośpiech? Mieszkańcy
zapewne pamiętają, w jakim klimacie od-
bywały się pierwsze bezpośrednie wybory
burmistrza w 2002 roku. 

Obecny burmistrz gminy pan Józef Za-
lewski, ówczesny kandydat i poważny kon-
kurent, aż do momentu ciszy wyborczej
niszczony był metodami z najgorszego
okresu PRL-u, mimo to mieszkańcy zaufali
mu i w pierwszej turze wyborów poparło go
38,05 proc. wyborców spośród głosujących
na 12 kandydatów biorących udział w wy-
borach na to stanowisko. Dotychczasowa
praca i współpraca burmistrza z Radą Miej-
ską wskazują dziś na pozytywne efekty, któ-
re mogą być, dla niektórych „zbyt” widocz-
ne w końcu kadencji. 

Gmina w rankingach oceny samorzą-
dów zdobywa wysokie miejsca w skali kra-
ju. nie oznacza to jednak, że w gminie jest
tak dobrze i ładnie, wręcz przeciwnie, jest
bardzo dużo do zrobienia czy też poprawie-
nia, ale gminę oceniano m. in. za przyjęcie
prawidłowego kierunku rozwoju, co po la-
tach pełnej konsekwencji w realizacji przy-
jętego kierunku i programu musi przynieść
efekty zadowalające mieszkańców zarówno
w mieście, jak i na terenach gminy. 

Przełamana została dziwna niemoc
w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa spo-
łecznego. Jest nowy komendant policji po-
wiatowej. W tym roku oddany będzie do
użytku budowany z budżetu gminy i Ko-
mendy Stołecznej budynek dla policji po-
wiatowej. Uratowana została ważna dla
przyszłości miasta koncepcja umieszczenia
w Piasecznie sądu, prokuratury i hipoteki -
symboliczne rozpoczęcie budowy obiek-
tów dla tych instytucji przewidziane jest na
ten rok. Oddano do użytku piękny obiekt
Gimnazjum przy al. Kalin w Piasecznie, ha-
lę sportową w Głoskowie. 

W obecnym roku przystąpi się do bu-
dowy hali sportowej oraz powiększenia czę-
ści dydaktycznej w SP nr 5 przy ul. Szkolnej
w Piasecznie, łącznie z termomodernizacją
i modernizacją dotychczasowego budynku
szkoły. Trwa budowa kanalizacji i wodocią-
gu finansowanych m. in. z pozyskiwanych
z długoterminowych i niskooprocentowa-
nych pożyczek z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i SAPARD-u. 

Rozpocznie się przebudowa i budowa
kilku ważnych ulic, i tak w mieście: ulice
Kilińskiego (od ronda „Solidarności”),
Sierakowskiego, Warszawska do ul. Mły-
narskiej, jako głównego ciągu komunika-
cyjnego przez miasto, oprócz pełnej prze-
budowy jezdni i chodników będą uzupeł-
nione o przyłącza sanitarne, wodne, kana-
lizację deszczową, parkingi i nowe oświe-
tlenie ulic. Następnie ulica Nadarzyńska,
Kniaziewicza, E. Plater i Fabryczna (doku-
mentacja), Słowicza, budowa al. Kalin na
odcinku od Chopina do wiaduktu i odci-
nek ul. Topolowej do 1 Maja, schody zej-
ściowe na peron PKP z ul. Sienkiewicza,
światła na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II,
Dworcowej i Jarząbka (przy dawnej mle-
czarni), Czajewicza na odcinku Sienkiewi-

cza - Nadarzyńska. Dokumentacja na bu-
dowę parkingu wzdłuż cmentarza przy ul.
Kościuszki. 

Oprócz wielkich inwestycji burmistrz
systematycznie wspomaga budowę nowego
ogrodzenia cmentarza parafialnego (zaby-
tek) stanowiącego ważne świadectwo hi-
storii miasta Piaseczna. W budżecie znala-
zło się zadanie uporządkowania terenu za-
wartego pomiędzy przedłużoną ulicą War-
szawską, Młynarską i Puławską. Realizacja
2004-2005 r. - koszt 1.381 tys. Zł - są to
tylko wykazane inwestycje drogowe na te-
renie miasta. Trzeba przygotować się do
budowy szkoły dla Józefosławia i Julianowa
oraz rozbudowy szkoły w Chylicach. 

Bardzo znaczący sukces gmina odnio-
sła w staraniach o rozbudowę ul. Puław-
skiej. Po wielu negocjacjach uzyskano zgo-
dę na finansowy udział w tej inwestycji fir-
my Auchan (ok. 15 mln zł) i firmy Morri-
son (ok. 3 mln zł). 

Trudnym po PCU do rozwiązania pro-
blemem jest żądanie zarówno mieszkań-
ców, jak i zarządu spółdzielni Jedność
przekazania z 95-proc. bonifikatą ziemi, na
której zlokalizowana jest spółdzielnia
mieszkaniowa. Jednocześnie przy propozy-
cji 95-proc. bonifikaty za grunty spółdziel-
nia Jedność żąda od gminy wykupienia
dróg za sumę ok. 11 mln zł (ok. 3,5 ha
dróg). W procesie uwłaszczania każdy czło-
nek spółdzielni zobowiązany będzie do wy-
kupienia określonej powierzchni gruntów
niezbędnych do funkcjonowania mieszkań-
ców każdego budynku czy też grupy bu-
dynków - drogi dojazdowe, parkingi, gara-
że, chodniki, śmietniki, trzepaki itp. Po
uzyskaniu pełnego prawa własności miesz-
kańcy zapewne zrezygnują z członkostwa
w spółdzielni Jedność i powołają wspólnoty
mieszkaniowe. Władzom spółdzielni pozo-
stanie jednak kilka hektarów ziemi o cha-
rakterze inwestycyjnym, w pełni uzbrojonej
w media, w centrum miasta. Zarząd spół-
dzielni, stając się właścicielem tej pozosta-
łości, może zacząć nowe inwestycje w po-
staci np. tzw. plomb uzupełniających. Gmi-
na będzie miała nowy konflikt i problem
społeczno-prawny. Należy jak najszybciej
umożliwić mieszkańcom stanie się pełno-
prawnymi właścicielami już dawno spłaco-
nych mieszkań. Ale gmina nie może przyjąć
warunków stawianych przez zarząd spół-
dzielni, zobowiązana jest też chronić miesz-
kańców z tego obszaru miasta przed konse-
kwencjami pochopnych decyzji. 

Niezwykle ważnym problemem społecz-
nym stała się komunikacja. Burmistrz gminy
nie przyjął finansowego dyktatu i szantażu
Warszawy. Zorganizował w tym roku w gmi-
nie Piaseczno dwa spotkania z wójtami i bur-
mistrzami gmin i miast tzw. okołowarszaw-
skich na temat obsługi komunikacyjnej. 

Burmistrz mógł wystąpić do Rady o do-
tację w wysokości ok. 2 mln zł. Rocznie, bo
tyle zażądała w pierwszej wersji Warszawa,
stawiając niemalże ultimatum: płacicie albo
zawieszamy linie. Rada ze względów spo-
łecznych zapewne podjęłaby uchwałę doty-
czącą określonej wysokości dotacji - a dla
burmistrza byłoby to wygodne i bezpieczne. 

Już na pierwszym spotkaniu 14 stycz-
nia br., na które przybyło 19 przedstawi-
cieli gmin, przyjęto z uznaniem inicjatywę
gminy Piaseczno i upoważniono burmi-
strza gminy Józefa Zalewskiego do dalszego
działania w imieniu zebranych wójtów,
burmistrzów i prezydenta Legionowa.
W dyskusji m. in. wójt gminy Nadarzyn
powiedział: „Na terenie mojej gminy jest
11 tys. działek, na które to w zdecydowa-
nej większości przyjeżdżają mieszkańcy
Warszawy”. Natomiast prezydent Legio-
nowa stwierdził: „Legionowo z wielu
względów nie ma przedstawianych tu kło-
potów komunikacyjnych, ale zdecydowa-
nie popiera i przyłącza się do inicjatywy
burmistrza Piaseczna, by ostatecznie odejść
od pojęcia dwustrefowej komunikacji
i stworzyć w całej metropolii warszawskiej
jeden spójny system komunikacji oparty na
tych samych zasadach, tj. jednego biletu
sieciowego i równej ceny biletu jednorazo-

wego”. Burmistrzowie z Ząbek i Jabłonny
zwrócili uwagę przedstawicielom, niestety,
tylko z ZTM na to, iż z terenów właśnie II
strefy komunikacyjnej tysiące ludzi dojeż-
dżają do pracy w Warszawie, gdzie zosta-
wiają też znaczną część swoich dochodów,
i jest rzeczą co najmniej nienormalną, by
gminy jeszcze do tego dopłacały. 

Na drugim spotkaniu w dniu 17 lute-
go br. poinformowano, że Warszawa „za-
prasza” z dnia na dzień po kilku burmi-
strzów i wójtów, stawiając ich w tej spra-
wie pod ścianą. Szkoda, że nie oddają peł-
nego klimatu tych spotkań lokalne gazety. 

Burmistrz w każdym dziale wydatków
może wydać tyle, ile zatwierdzi w budżecie
Rada, i musi dokładnie rozliczyć się nie tyl-
ko przed Radą, ale i przed Regionalną Izbą
Obrachunkową (RIO), a także NIK-iem.
Najbardziej dziwne jest to, że niektórzy
członkowie z opozycyjnego Klubu Radnych
„Nasze Miasto” sprzeciwili się inwesty-
cjom w mieście, tj. rozbudowie Szkoły nr
5, budowie ul. Fabrycznej, Słowiczej
i Nadarzyńskiej. Widać, że niektórych kan-
dydatów na burmistrza w wyborach 2002
r. myślących o ponownym kandydowaniu
w 2006 r., a także debiutantów zaczął
ogarniać niepokój, iż obecny burmistrz
może mieć widoczne i pozytywne efekty
swojej pracy i duże szanse na ponowny wy-
bór w 2006 r. (jeśli się zdecyduje). Uznali
więc, że należy już zacząć demontaż zarów-
no w gminie, jak i w Radzie, by tworzyć
przed wyborami własne programy napraw-
cze. Najlepiej jednak, jeśliby udało się do-
prowadzić do odwołania burmistrza już te-
raz oraz osłabić koalicję w Radzie Miej-
skiej. Dlatego rzucono jednocześnie oskar-
żenia i pomówienia przeciwko burmistrzo-
wi, przewodniczącemu i wiceprzewodni-
czącej Rady. Przecież za niesłuszne oskar-
żenia nie ponosi się w Polsce odpowie-
dzialności bezpośrednio, a nagłośnionych
pomówień jak rozsypanego pierza nie spo-
sób pozbierać. 

Dlatego zaskoczono przewodniczącego
Rady wnioskiem sześciu radnych z Klubu
„Nasze Miasto” o zwołanie sesji nadzwy-
czajnej tuż przed sesją, na której miał być
zatwierdzony budżet na 2004 rok. 

Wszystkie zarzuty przeciwko ww. skie-
rowano również do wojewody. Na nieszczę-
ście dla wnioskodawców wojewoda zdążył je
rozpatrzyć i zaopiniować tuż przed sesją
nadzwyczajną, o czym wnioskodawcy jesz-
cze nie wiedzieli. Wojewoda stwierdził, iż
na podstawie analizy posiadanych doku-
mentów nie znajduje podstaw prawnych do
wystąpienia do Rady Miejskiej o stwierdze-
nie wygaśnięcia mandatów. 
Czy łatwo jest być burmistrzem w Piasecznie? 

Na zakończenie jeszcze jedno. Bur-
mistrz współpracuje ze wszystkimi stowa-
rzyszeniami chcącymi coś zrobić dla spo-
łeczności tej gminy i miasta. Oprócz syste-
matycznego i znaczącego wspierania wspo-
mnianego Komitetu Renowacji Cmentarza
w Piasecznie (jestem jego członkiem) brał
udział we wszystkich dotychczas prowa-
dzonych na ww. cel kwestach w dniu 1 li-
stopada. Podjął apel Akcji Katolickiej przy
parafii św. Anny w Piasecznie, by w związ-
ku z 60-leciem Powstania Warszawskiego
przebudować i przywrócić pierwotny
kształt pomnika (na skrzyżowaniu obwodni-
cy i Chyliczkowskiej) dla uczczenia pamięci
o rozstrzelanych w tym miejscu 44 powstań-
cach warszawskich w 1944 roku. Przecież
opracowanie koncepcji przebudowy ul. Pu-
ławskiej, obwodnicy, a zatem i skrzyżowania
z ul. Chyliczkowską wchodziło w końcową
fazę, wymagało to szybkiego uzgodnienia
z Generalną Dyrekcją Dróg a także z Konser-
watorem Zabytków i Miejsc Pamięci Naro-
dowej. Trudno tu wymienić wszystkie inne
obowiązki o charakterze pracy społecznej,
jakie spadają na każdego, kto jest lub będzie
burmistrzem gminy Piaseczno. 

Jan Liwiński 
członek Klubu Radnych 

„Bez Podziałów”

Refleksje nad budżetem
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Wyciek kontrolowany

O pływającej na Kanale Piaseczyńskim plamie z substancją ropopochodną Pań-
stwowa Straż Pożarna powiadomiona została w południe 23 lutego. W chwilę po ko-
munikacie do akcji usuwania zanieczyszczenia wyruszył siedmioosobowy zastęp ra-
towniczy z jednostki ratowniczo-gaśniczej. Na miejsce zdarzenia przybył też powia-
domiony przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dyżurny inspektor
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który dokonał oględzin rejonu
wycieku oraz pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych. Jednocześnie powiado-
miona została straż miejska, która zabezpieczyła teren i próbowała zlokalizować źró-
dło wycieku i ewentualnego sprawcę. 

Prowadzący działania dowódca JRG kpt. Bosiek zdecydował, że najskuteczniej-
szym sposobem usunięcia zanieczyszczenia będzie położenie zapory z włókniny sorb-
cyjnej oraz tamy filtrująco-absorpcyjnej i bel słomianych. W akcję zaangażowani by-
li także pracownicy urzędu miasta oraz przedstawiciele firmy Aquarius, którzy spraw-
dzali studzienki kanalizacyjne. Tama została usunięta po dwóch dniach, a słoma i sor-
bent poddane zostały utylizacji przez specjalistyczną firmę. 

Selektywny
wandalizm

W nocy z 23 na 24 lutego dokonano demonstracji chuligańskiej głupoty, nisz-
cząc dziewięć nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Wartość spa-
lonych w Zalesiu Dolnym, Zalesinku, Gołkowie i Kamionce pojemników wynosi
blisko 13 tys. zł. Burmistrz interweniował u komendanta powiatowego policji, by
ten podjął działania mające na celu wykrycie sprawców oraz zapobieżenie w przy-
szłości dalszym aktom wandalizmu na instalacjach komunalnych. 

Kierujemy też do wszystkich mieszkańców apel, by nie byli obojętni na chuligań-
skie wybryki i jak najszybciej informowali służby porządkowe o takich sytuacjach. 

Mieszkańcy Domu Opieki NESTORIA w Piasecznie serdecznie dziękują Uczniom
Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Szkolnej 14 w Piasecznie za wspaniale przygotowany
występ artystyczny pod kierunkiem Pani Danuty Jagnickiej. Wasza wizyta wniosła
dużo radości, refleksji i niezapomnianych wspomnień do Naszego Domu.

Poczta na „Patronacie”
Od 3 marca działa na na-

szym terenie nowa poczta.
Urząd zlokalizowany jest w no-
wym budynku przy ul. RUBI-
NOWEJ 55a w Piasecznie. W za-
adoptowanym przez Spółdziel-
nię lokalu o powierzchni ok.
250mkw, czynne będą cztery
okienka w pn-pt. w godz. 8-19,
w soboty w godz. 8-13. Poczta
realizować będzie pełny zakres
usług. Uroczystego otwarcia
poczty dokonał poseł Janusz
Piechociński - przewodniczący
sejmowej komisji infrastruktu-
ry. Obecni byli też przedstawi-
ciele gminnego i powiatowego
samorządu.                             red.

W akcji wzięło udział 185 uczniów, któ-
rzy w czasie ferii zostali w domach, a także
grupa 15 nauczycieli. 

Zajęcia rozpoczynały się codziennie
o 9 i trwały do 16. W tym czasie uczniowie
korzystali z komputerów, brali udział w zaję-
ciach sportowych, plastycznych, Klubu Eu-
ropejskiego oraz profilaktycznych prowadzo-
nych przez psychologa panią Ewę Lubianiec. 

Uczniowie dwa razy byli w kinie
i McDonaldzie, mieli ogniska integracyj-
ne, kilkakrotnie brali udział w wyjazdach
na basen GOSIR-u. 

Pięciokrotnie gościliśmy w naszej szkole
grupę osób niepełnosprawnych z Zalesia Dol-
nego i wspólnie z nimi braliśmy udział w zaję-
ciach terapii zajęciowej. 

Nasza młodzież wspaniale przyjęła
osoby nie-
p e ł n o -
s p r a w n e
i zaopieko-
wała się ni-
mi. Warsz-
taty z oso-
bami nie-
p e ł n o -
sprawnymi
były dla nas
wspaniałym
p r z e ż y -
ciem. Oto
o p i n i e
uczniów na
ten temat: 

- „ Warsztaty pomogły mi zrozumieć
cierpienie tych ludzi, nabrałem do nich
wielkiego szacunku”; 
- „ Dowiedziałem się, że ludzie ci mają
wielkie serce”; 
- „ Zrozumiałem, że ludzie niepełno-
sprawni są szczęśliwi”; 
- „ Nie będę oceniał ludzi po ich wyglą-
dzie, ale po tym, kim są”; 
- „ Ludzie niepełnosprawni są bardziej
wartościowi i lepsi niż my”; 
- „ Zaprzyjaźniłam się z wieloma oso-
bami, bardzo je polubiłam”; 
- „ Postanowiłam, że będę wolonta-
riuszką”; 
- „ Poznałam nowych ludzi, bardzo ich
polubiłam. Warsztaty dały mi wiele do
myślenia”. 

Wspólny cykl spotkań z osobami nie-
pełnosprawnymi zakończył się walentyn-
kową dyskoteką, konkursami oraz wspól-
nym posiłkiem. Było naprawdę wspaniale. 
Do zobaczenia za rok... 

Koordynator akcji „Zima w mieście”, 
pedagog szkolny Monika Szmigiel

Zima w mieście
W Gimnazjum nr 2 w Piasecznie w trakcie ferii od 2 do 13 lutego trwała akcja „Zima
w mieście”, podczas której uczniowie pod kierunkiem nauczycieli mogli miło i bez-
piecznie spędzić wolny czas.

Zuchowy bal

Wśród przyjaznej muzyki usta-
ły kłótnie, spory, zatargi, aby
wspólnie mogli bawić się India-

nie, Hindusi, Meksykanie, Japoń-
czycy, Chińczycy, Francuzi, Hisz-
panie i inne narody. 

Taneczne pląsy przeplatane
były różnymi konkursami.
Szczególne wrażenie zrobił kon-
kurs dla odważnych, w którym
trzeba było skosztować przysma-
ków Francuzów, czyli ślimaków
i żabich udek. 

Na balu wybrano również
królową i króla. Królem został
wódz plemienia Apaczów Mate-
usz, a królową - piękna seniorita
z Hiszpanii Magda. 

Nie obyło się też bez słodkie-
go poczęstunku i drobnych upo-
minków. Czas zabawy upłynął
bardzo szybko i trzeba było się,
niestety, rozstać. Za rok znów
się spotkamy, ale już w innej
scenerii. 

red.

Wszystko się może zdarzyć, szczególnie na balu Narodów Świata, który odbył się
21 lutego w Zespole Szkół w Łbiskach. W ostatnią sobotę karnawału spotkały się
wszystkie gromady Zuchowe z Hufca Piaseczno.
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Komunikat

Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowa-
niu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999, Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412
i Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 Nr 120, poz. 1268
oraz z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229
i Nr 154, poz. 1804) oraz art. 85 ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10.05.2003
r.) podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 18 marca 2004 r. o godz. 10
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Ko-
ściuszki 5 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie uchwalenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi BOGATKI - II
ETAP, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Nr 165/X/99z dnia 26 maja 1999r.
oraz uchwałą Rady Miejskiej Nr1226/LVIII/02 z dnia 26 września 2002 r. 

Józef Zalewski 
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 

Proszę o pomoc
Mam 25 lat i jestem chory na mukowiscydozę. Mój stan zdrowia z dnia na

dzień się pogarsza. Niestety moje płuca są już bardzo zniszczone i powinienem
oddychać czystym tlenem paręnaście godzin dziennie, jak również robić inhalacje
z antybiotyków, które są drogie. Nie stać mnie, ani mojej rodziny na zakup
aparatu tlenowego oraz finansowania już leków... Dlatego zwracam się z gorącą
prośbą o wsparcie przy zakupie leków i aparatu tlenowego... 
Moje konto to: Bartłomiej Głowacki PKO BP S. A. II/O WARSZAWA - 94 1020
1026 0000 1702 046 5757 DZIĘKUJĘ! 

Przetarg

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5, woj. mazowieckie, pow. Piaseczyński, 
tel. 70 17 654, fax 756 70 49, e-mail: rzp@gmina-piaseczno. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Wykonanie opracowań geodezyjnych dla potrzeb gminy Piaseczno

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Termin realizacji (wymagany, pożądany) - 31.12.2004 r. 
Wadium - nie jest wymagane, Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 12 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: Urząd Miasta i Gmi-
ny Piaseczno ul. Kościuszki 5 pokój 102, lub za zaliczeniem pocztowym. 
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Piotr Borkowski, tel. 7017654, w godz. 8.30-15.30. Oferty należy składać w siedzi-
bie zamawiającego, lok. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pokój 102. Termin składania ofert upływa dnia
9.03.2004 r. o godzinie 11: 00. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 9.03.2004 r. o godzinie 11: 30 w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno. 
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach pu-
blicznych, spełniający warunki dodatkowe: wymienione w SIWZ. 

Przetarg

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5, woj. mazowieckie, pow. Piaseczyński, 
tel. 70 17 654, fax 756 70 49, e-mail: rzp@gmina-piaseczno. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Wyszacowanie działek i lokali na terenie gminy Piaseczno

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Termin realizacji (wymagany, pożądany) -31.12.2004 r.
Wadium - nie jest wymagane. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 12 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: Urząd Miasta i
Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pokój 102, lub za zaliczeniem pocztowym. 
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Piotr Borkowski, tel. 7017654, w godz. 8.30-15.30. Oferty należy składać w siedzibie
zamawiającego, lok. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5  pokój 102. Termin składania ofert upływa dnia 9.03.2004 r.
o godzinie 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 9.03.2004 r. o godzinie 11:45 w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie
wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
wymienione w SIWZ.

Przetarg

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5, woj. mazowieckie, pow. Piaseczyński, 
tel. 70 17 654, fax 756 70 49, e-mail: rzp@gmina-piaseczno. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Sporządzenie operatów szacunkowych ustalających różnicę wartości
nieruchomości na terenie gminy Piaseczno

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Termin realizacji (wymagany, pożądany) -30.11.2004 r.
Wadium - nie jest wymagane. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 12 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: Urząd Miasta i
Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pokój 102, lub za zaliczeniem pocztowym. 
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Piotr Borkowski, tel. 7017654, w godz. 8.30-15.30. Oferty należy składać w siedzibie
zamawiającego, lok. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5  pokój 102. Termin składania ofert upływa dnia 9.03.2004
r. o godzinie 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 9.03.2004 r. o godzinie 11:15 w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie
wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
wymienione w SIWZ.

Przetarg

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5, woj. mazowieckie, pow. Piaseczyński, 
tel. 70 17 654, fax 756 70 49, e-mail: rzp@gmina-piaseczno. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Wykonanie projektu Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 
2004-2015, którego częścią będzie projekt Gminnego 
Planu Gospodarki Odpadami

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Termin realizacji (wymagany, pożądany) -30.11.2004 r.
Wadium - nie jest wymagane. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 12 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: Urząd Miasta i
Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pokój 102, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Piotr Borkowski, tel. 7017654, w godz. 8.30-15.30.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5  pokój 102.
Termin składania ofert upływa dnia 8.03.2004 r. o godzinie 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 8.03.2004 r. o godzinie 11:15 w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach
publicznych, spełniający warunki dodatkowe: wymienione w SIWZ.

Komunikat

Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 1999, Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111,
poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz
z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229
i Nr 154, poz. 1804) oraz art. 85 ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (z. U. Nr 80 poz. 717 z 10.05.2003 r.) po-
daje się do publicznej wiadomości, że dnia 18 marca 2004r. o godz. 10 w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie
odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie rozpatrzenie zarzutów
i protestów zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Pęchery, Pęchery PGR podjętego uchwałami Rady Miejskiej
Nr 326/XIX/99 z dnia 29.12.1999 r. oraz Nr 895/XLI/01 z dnia 08.06.2001 r. 

Józef Zalewski 
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Piasecznie 
składa serdeczne podziękowania za zorganizowanie imprezy no-
worocznej dla dzieci z terenu miasta i gminy, jej pomysłodaw-
com i twórcom, a w szczególności: 
- firmie „Biali” asocjacja mifikatorów rozrywki, 
- Panom Andrzejowi Korytkowskiemu i Robertowi Kowalskiemu z Chrześci-
jańskiej Społeczności Kościoła Zborów Chrystusowych w Warszawie, 
- fundacji „Domus at Labor”
- księdzu dziekanowi Tadeuszowi Sowie oraz księdzu Marcinowie z parafii
św. Anny w Piasecznie. 

Dzięki tej inicjatywie nasze dzieci mogły uczestniczyć we wspaniałej za-
bawie, cieszyć się otrzymanymi prezentami, a wrażenia z uczestnictwa w im-
prezie na pewno długo pozostaną w ich pamięci. 
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II. Stawki opłat dla odbiorców wody oraz (jednocześnie) odbiorców wody i dostawców
ścieków lub tylko dostawców ścieków za obsługę wodomierza lub urządzenia pomiaro-
wego (składnik opłaty stałej część2) 

III. Warunki stosowania taryf
1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są pro-
wadzone na podstawie określonych w niniejszej taryfie cen i stawek oraz ilości dostarczo-
nej wody i odprowadzonych ścieków. 
2. Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
odbiorców usług ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat odpowiadających
tym grupom oraz ilości świadczonych usług. 
3. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego oraz wo-
domierza dodatkowego tam gdzie jest on zainstalowany. 
4. W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości
określa się w oparciu o normy zużycia określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 14.01.2002 roku w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U.
Nr 8 z 2002 r. poz. 70). 
5. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolo-
kalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomie-
rzy, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym,
a sumą odczytów w lokalach. 
6. W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na
podstawie: 
a) średniego zużycia wody w okresie sześciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności
wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicz-
nym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubie-
głym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza
b) średniomiesięcznego pobory wody z faktycznego okresu, jeżeli trwał on krócej niż
6 miesięcy. 
7. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie urządzeń pomiarowych. W razie
braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości
pobranej wody. 
8. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody
uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest
na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy na warunkach
uzgodnionych z przedsiębiorstwem eksploatującym system 
9. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie
wskazanym na fakturze. Opóźnienia w zapłacie będą skutkować naliczeniem odsetek w wy-
sokości ustawowej. W przypadku nie zapłacenia faktury mimo upomnienia może nastąpić
odcięcie dopływu wody lub zaprzestanie odbioru ścieków. 

Taryfy za wodę i ścieki 
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu  ścieków publikujemy opłaty za dostawę wody oraz
odprowadzanie ścieków które obowiązują od 1 października 2003.

*

* Rada Miejska zdecydowała, że w związku z wysoką ceną wody z wodociągu warszaw-

skiego gmina dopłacać będzie 1 zł do każdego metra sześciennego wody dla gospodar-

stwa domowego zaopatrywanego w wodą warszawską. Cena wody z wodociągu war-

szawskiego dla gospodarstw domowych wyniesie 2.05 netto za metr sześcienny.

I. Zbiorcze zestawienie taryfowych grup odbiorców oraz opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków i zbiorową dostawę wody 
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1. Miasto Piaseczno: 
- ul. Chyliczkowska - remont na-
wierzchni jezdni i chodników na
odcinku pomiędzy ul. Puławską
i Żeglińskiego, budowa chodnika
od Żeglińskiego do Starochylickiej,
budowa kanalizacji odwodnienio-
wej, budowa zatoki przystankowej
dla przystanku zbiorczego linii
709, 710, 724. 
- ul. Przesmyckiego - budowa
chodnika jednostronnego pomiędzy
skrzyżowaniem z ul. Julianowską i ul.
Okulickiego, 
- ul. Orężna - remont jezdni, re-
mont chodnika polegający na jego
podwyższeniu w stosunku do jezdni
oraz wzmocnienie pobocza od prze-
jazdu kolejowego, 
2. Gmina Piaseczno: 
- Gołków ul. Główna - budowa
chodnika wzdłuż jezdni na odcinku

pomiędzy ul. Północną i Zaleśną, od-
wodnienie jezdni, 
- Głosków: ul. Millenium - re-
mont nawierzchni poprzez nakładkę
asfaltową oraz budowa chodnika
przez wieś, 
- Głosków Letnisko: ul. Lipowa - na-
kładka asfaltowa na nawierzchni jezdni, 
- Bąkówka: ul. Asfaltowa - remont
nawierzchni, 
- Złotokłos: ul. 3-go Maja - remont
nawierzchni jezdni, budowa chodnika
przez wieś, udrożnienie rowów przy-
drożnych, przebudowa skrzyżowania
ul. 3-go Maja - Piaseczyńska, 
ul. Piaseczyńska - remont nawierzch-
ni jezdni, 
- Zalesie Górne: ul. Pionierów - re-
mont nawierzchni jezdni wraz z jej
poszerzeniem, budowa chodnika od
ul. Koralowych Dębów, budowa ście-
żek rowerowych, budowa systemu

odwodnienia jezdni ul. Pionierów
w rejonie pomiędzy ul. Koralowych
Dębów i Wiekowej Sosny, 
- Pilawa: ul. Klonowa - budowa
chodnika wraz z przebudową odwod-
nienia jezdni przez wsie Pilawa
i Chojnów, 
- Chylice: ul. Starochylicka - re-
mont nawierzchni jezdni z jednocze-
snym odwodnienie pomiędzy ul. Pia-
skową i Dworską, remont chodnika
poprzez jego regulację wysokościową, 
- Chylice: ul. Dworska - budowa
chodnika wzdłuż jezdni pomiędzy
ul. Starochylicką a Wschodnią, 

- droga od wsi Łbiska do Pęcher -
nakładka asfaltowa na jezdni, 
- Baszkówka - Wólka Pracka - na-
kładka asfaltowa na jezdni, 
- droga przez wieś Wola Gołkowska
- nakładka asfaltowa na jezdni, od-
tworzenie odwodnienia jezdni.     red. 

Potrzebne remonty
Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie zgłosił do Zarządu Dróg Powiatowych następujące propo-
zycje w zakresie remontów, modernizacji i budowy elementów pasa drogowego dróg powiato-
wych z prośbą o uwzględnienie w planie remontów na 2004 r. i lata dalsze: 

Szanowni Państwo
Fundacja Pomocy osobom Niepełnosprawnym Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Po-

krzywdzonych przez Los „Koniczynka” rozpoczęła akcję mającą na celu zebranie funduszy
na rehabilitację oraz dalsze leczenie nową metodą leczenia padaczki, jaką jest STYMULA-
TOR Nerwu Błędnego półtorarocznej dziewczynki Julii Karpisz chorej od trzeciego mie-
siąca życia na zespół Westa. 

Jej rodzice wierzą, że intensywna rehabilitacja w najlepszych ośrodkach w kraju, wpomoże
i wpłynie pozytywnie na rozwój psychoruchowy ich córeczki. 

Julia jest od trzeciego miesiąca rehabilitowana metodą N. D. T Bobath, aktualnie decyzją
lekarzy neurochirurgów istnieje możliwość wszczepienia dziewczynce stymulatora nerwu błęd-
nego, który ma zapobiegać występującym napadom padaczkowym, gdyż do tej pory mimo do-
stępnych leków przeciwpadaczkowych napady utrzymują się a choroba Julii występuje jako tzw.
padaczka lekoodporna. 

Julia wymaga stałej opieki i ciągłej rehabilitacji, w chwili obecnej dziewczynka jest le-
czona i rehabilitowana w Klinice Neurochirurgii w Centrum Zdrowia Dziecka w Między-
lesiu oraz w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. 

Wpłaty z dopiskiem - Dla Julii Karpisz można dokonać na podane konto
Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą KONICZYNKA, ul. Łomińska 5, 01-685 Warszawa,
tel.: (22) 833-88-88. REGON 014502795, NIP 81428385,  Nr KRS 0000037904
Nr konta PKO BP XV O/Warszawa 93 10201156 123112454
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Imprezy Ośrodka Kultury: 

INFORMACJE  OŚRODKA  KULTURY  W PIASECZNIE -AKCJA ZIMA

5 marca godz. 19.00 - ŚWIECZOWISKO - PZPROWISKO
- recital Beaty Osytek z zespołem

www.piosenka.bnet.pl Wstęp wolny

6 marca godz. 9.00 - 22.00 - IX PIASECZYŃSKI ZLOT PIOSENKI RÓŻNEJ 
W programie: koncert zespołu „SĄ gorsi” 
- laureata VIII PZPR
Przesłuchania konkursowe
KONCERT GWIAZDY ZLOTU 
- ROBERTA KASPRZYCKIEGO z zespołem 
Koncert laureatów IX PZPR. Wstęp 10 złotych

12 marca godz. 11.15 - Filharmonia Narodowa 
- Estrada Kameralna - CHOPIN

- w poszukiwaniu własnego języka muzycznego 
12 marca godz. 19.00 - Impreza Hip Hop
13 marca godz. 19.00 - Wieczór jazzowy - Kwintet Ryszarda Borowskiego.    

Wstęp 15 zł.
19 marca godz. 8.30 , 10.00 , 11.30 - "Seans" - spektakl teatru "Nic Pewnego"

Wstęp 5 złotych. Rezerwacja telefoniczna.
20 marca godz. 19.30 - Wieczór jazzowy - Kwintet Wojciecha Majewskiego

Wstęp 20 zł.

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  

DATA GODZINA MIEJSCE NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR
7.03 10.00 GOSIR Z A W O D Y   P Ł Y W A C K I E   A K T O R Ó W S E R I A L I   T E L E W I Z Y J N Y C H GOSIR

12.00 GOSIR MECZ TENISA STOŁOWEGO IV L. M. GOSIR
8.03 13.00 GOŁKÓW MISTRZOSTWA GMINY GIMNAZJÓW W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT SZS P-NO
9.03 13.00 GOSIR MISTRZOSTWA GMINY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W P.RĘCZNEJ CHOPCÓW SZS P-NO
10.03 13.00 GOSIR MISTRZOSTWA POWIATU  SZKÓŁ ŚREDNICH W TENISIE STOŁOWYM SZS P-NO
12.03 13.00 GOSIR MISTRZOSTWA GMINY GIMNAZJÓW W P.RECZNEJ CHŁOPCÓW SZS P-NO
13.03 8.00 GOSIR T U R N I E J   P I Ł K I   N O Z N E JS A M O R Z A, D O W C Ó W GOSIR

19.00 GOSIR MECZ P.KOSZYKOWEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SKS KONSTANCIN
14.03 9.00 GOSIR MECZ P.KOSZYKOWEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SKS KONSTANCIN

10.00 GŁOSKÓW MECZ P.KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT : PERŁA  - PUŁASKI LKS PERŁA
11.00 GOSIR MECZ TENISA STOŁOWEGO - II L. K. ; IV L. M. GOSIR

15.03 13.00 GOŁKÓW MISTRZOSTWA POWIATU GIMNAZJÓW W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT SZS P-NO
16.03 13.00 GOSIR MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT SZS P-NO

13.30 GOSIR MISTRZOSTWA POWIATU GIMNAZJÓW  W PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZS P-NO
17.03 18.00 GŁOSKÓW MECZ P.KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT : PERŁA - SKS 12 WARSZAWA LKS PERŁA
18.03 10.00 GOSIR MISTRZOSTWA GMINY W  PŁYWANIU GIMNAZJÓW I SZKÓŁ ŚREDNICH SZS P-NO
19.03 8.30 GOSIR SZTAFETA PŁYWACKA NA DYSTANSIE 20 KM " POWITANIE WIOSNY" GOSIR

13.30 GOSIR MISTRZOSTWA GMINY GIMNAZJÓW W P.RECZNEJ CHŁOPCÓW SZS P-NO
20.03 9.00 GOSIR TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN PARAFIALNYCH KOM.ORG.
21.03 8.00 GOSIR GRAND PRIX PIASECZNA W TENISIE STOŁOWYM GOSIR

10.00 GŁOSKÓW MECZ PIŁKI KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT : PERŁA -  L .A.BASKET LKS PERŁA
11.00 GOSIR MECZ TENISA STOŁOWEGO : II L.K. ; IV L.M. GOSIR

22.03 13.00 GOŁKÓW MISTRZOSTWA POWIATU W PICE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZS P-NO
23.03 13.00 GOSIR MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW SZS P-NO
25.03 13.00 GOSIR MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZAT SZS P-NO

Terminarz imprez sportowych

1. „SITA” WARSZAWA
2. „ABSTYNENCI” PIASECZNO
3. „SITA” PIASECZNO
4. RADNI I PRZYJACIELE GMINY PIASECZNO 
5. „STAWO” ZŁOTOKŁOS
6. TVN WARSZAWA
7.  „POL - AQUA” PIASECZNO
8. „ELMAR” ZALESIE GÓRNE
9. LKS „PERŁA” ZŁOTOKŁOS - OLD BOY`S
10. „PRESSING” PIASECZNO

Najlepszym zawodnikiem wybrany został K.
Walczak z „Pressing” Piaseczno, najlepszym strzel-
cem S. Tomaszewski - „Abstynenci”, zaś najlepszym
bramkarzem S. Namęcki z Radni i Przyjaciele Gmi-
ny Piaseczno - drużyny, która zdobyła tytuł Fair Play 

Dochód z imprezy 800 zł przekazany został na rzecz
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Piasecznie, które na
turnieju reprezentowała prezes Dorota Ciukszo wraz
z grupą podopiecznych. 

Klasyfikacja końcowa
1. GKP TARGÓWEK
2. MUKS „KOSA” KONSTANCIN. 
3. LKS „PERŁA” ZŁOTOKŁOS I
4. KS OŻAROWIANKA
5. MKS „KORONA” 

GÓRA KALWARIA
6. GLKS NADARZYN
7. LKS „ PERŁA” ZŁOTOKŁOS II

O Puchar Burmistrza 
W Halowym Turniej Piłki Nożnej, który odbył się 14 lutego w sali GOSiRu udział wzięło 
10 drużyn, które klasyfikacji końcowej uplasowały się w następującej kolejności:

O puchar Perły ̀ 90
Gospodarze turnieju piłki nożnej LKS „Perła” Złoto-
kłos, który odbył się 15 lutego w hali GOSiRu co
prawda nie wywalczyli pierwszego miejsca, ale ich za-
wodnik Piotr Kacperski był najlepszym strzelcem zaś
Damian Rydak najlepszym bramkarzem turnieju.

R E K L A M A

Najlepsza drużyna z Piaseczna - Abstynenci

LKS „Perła” Złotokłos, gospodarze turnieju w komplecie

Podczas uroczystości można było zobaczyć prezentację multimedialną,
w której zawarto piękne zdjęcia poświęcone Ośrodkowi Kultury a także Mia-
stu i Gminie Piaseczno, fragmenty przedstawień granych przez Teatr, zdjęcia,
ciekawostki, programy telewizyjne i radiowe z udziałem adeptów Teatru NNT.
Były tam również fragmenty recitali Renaty Kretówny i zespołu Don Tomas &
Słowianas Cyganas a także migawki z zabawy przy muzyce grupy Pół Żartem
Pół Serio - dochód z tych imprez artyści w całości przeznaczyli na obchody ju-
bileuszu, nad którym patronat medialny objęła TVP 3, Gazeta Południa, mie-
sięcznik Dla Ciebie i Kurier Południowy. 

Wieczór rozpoczął Zbigniew Lasocik witając honorowych gości, z burmi-
strzem Józefem Zalewskim na czele. Opowiedział o wspaniałej młodzieży te-
atralnej, o Społecznym Komitecie Wspierania Teatru NNT, z którego inicjaty-
wy impreza ta się odbyła, o całej rzeszy ludzi dobrej woli, którzy swój czas, nie-
rzadko pieniądze, ale przede wszystkim serce, włożyli w organizację jubileuszu.
Następnie rozległ się gong i przez dwie godziny Teatr Nie Na Temat bawił pu-
bliczność (która była naprawdę świetna) sztuką Nagi Król Jewgienija Szwarca
w przekładzie Jerzego Pomianowskiego. Spektakl wyreżyserowała Ewa Kłujszo,
muzykę skomponował Tomasz Kłujszo. 

Teatr NNT pragnie podziękować państwu Wiesławie i Romanowi Wiśnik
oraz firmie poligraficznej Atex, których na jubileuszu zabrakło, a którzy bardzo
przyczynili się do jego realizacji. 

Serdecznie przepraszamy wszystkich, którym nie udało się dostać biletów
na spektakl jubileuszowy, ale zainteresowanie nim przekroczyło nasze naj-
śmielsze oczekiwania. Postaramy się usatysfakcjonować Państwa wystawiając
ponownie Nagiego Króla na deskach któregoś z warszawskich teatrów, tak
szybko, jak to tylko będzie możliwe. 

Organizatorzy jubileuszu

Jubileusz teatru
22 lutego w Teatrze Nowym w Warszawie odbył się jubileusz pię-
ciolecia Teatru Nie Na Temat, działającego przy Miejsko-Gmi-
nnym Ośrodku Kultury w Piasecznie.
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