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Sprawozdanie z 23. sesji
Rady Miejskiej         ● s. 2

24 sesja 
Rady Miejskiej

odbędzie się 17 czerwca 
o godz. 10

w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5

Rozbudowa oczyszczalni
Dobiega końca rozbudowa i modernizacja oczysz-
czalni ścieków w Wólce Kozodawskiej. Nowa inwesty-
cja uruchomiona zostanie w ostatnich dniach maja.

W ramach prac modernizacyjnych wykonano nowy zbiornik żelbetowy typu
Hydrocentrum. Dzięki temu podwoi się przepustowość oczyszczalni z
dotychczasowych 700 m sześc./24 godz. do 1400 m sześc./24 godz. Jest to
rozbudowa etapowa, docelowo przepustowość może osiągnąć 4200 m sześc./24
godz. W tej chwili trwają prace wykończeniowe obiektów budowlanych i
reaktora. Częściowo wymieniona została też instalacja i przewody
technologiczne. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki głównie z terenu Zalesia
Dolnego, Zalesia Górnego, Jazgarzewa. Docelowo będzie obsługiwać także
mieszkańców Domanki i Jesówki. Całość inwestycji, której wykonawcą jest firma
Ekoland Sp. z o.o. z Warszawy, kosztowała prawie 1,2 mln zł.

100 lat Społem PSS w Piasecznie!

Muzeum w Piasecznie
Otwarcie muzeum regionalnego w Piasecznie zaplanowane
jest na listopad tego roku. Obecnie zakończyły się prace re-
montowe Starej Plebanii - przewidzianej na siedzibę muzeum
- które trwały od 14 kwietnia do 21 maja. 

W tym czasie wy-
mieniono podłogi
w trzech pomieszcze-
niach muzealnych i po-
malowano ściany w bu-
dynku. Zgodnie z zale-
ceniami konserwatora
zabytków wykonano
nowe, betonowe schody
oraz wyremontowano
drewniany ganek. Od-
świeżona została także
elewacja zewnętrzna.
Wykonawcą był Zakład
Usług Budowlanych
„Amadeo” z Konstanci-
na za kwotę 39.500 zł. 

Muzeum posiada zinwentaryzowane historyczne materiały i dokumenty przekazane
przez regionalistę i kronikarza Piaseczna pana Jerzego Duszę. Po otwarciu placówki wśród
mieszkańców gminy przeprowadzona zostanie akcja zachęcająca do przekazywania cieka-
wych i unikalnych materiałów dotyczących naszego regionu.

Nieprawdziwe
zarzuty

Do skrzynek pocztowych
mieszkańców Piaseczna tra-
fiły ulotki podpisane przez
jednego z radnych. Według
burmistrza i innych radnych
ulotka zawierająca niepraw-
dziwe lub nieścisłe informa-
cje, jest próbą manipulacji
niegodną radnego reprezen-
tującego Prawo i Sprawiedli-
wość. Teoretycznie ulotka
dotyczy wyborów do Parla-
mentu Europejskiego, prak-
tycznie autor - Krzysztof
Tarchalski, opisując sprawy
gminy Piaseczno wprowa-
dza mieszkańców w błąd.

czytaj s. 4

Z okazji 100-lecia działalności
Społem PSS w Piasecznie

kolejnych stu lat i dalszego 
rozwoju zasłużonej dla całego

Piaseczna Spółdzielni
życzą 

wszystkim Spółdzielcom, 
Pracownikom oraz 

Pani Prezes Annie Płocicy

Józef Wierzchowski 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Piasecznie

oraz

Józef Zalewski
Burmistrz Miasta i Gminy

Piaseczno

Sprawozdanie z pracy
burmistrza               ● s. 2

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński fot. D. Putkiewicz

Uwaga! Nowe siedziby Obwo-
dowych Komisji Wyborczych
dla mieszkańców Józefosławia
oraz ulicy Orężnej w Piasecznie
i ulic przylegających. Dokładne
informacje w Obwieszczeniu
czyt. str. 6-7 

Budynek starej plebanii. Z prawej wnętrze sali muzealnej.

Dziś Społem PSS w Piasecznie liczy
120 członków. W skład jego majątku, po-
wstałego z pracy spółdzielni i jej pracow-
ników wchodzą sklepy, piekarnia i biuro-
wiec. Kolejny rok z rzędu spółdzielnia
wypracowuje zysk, który jest wypłacany
członkom w formie dywidendy. 

Prezesem Społem PSS w Piasecznie
jest pani Anna Płocica, związana ze spół-

dzielnią od 1995 roku. Pani Anna Płoci-
ca znana ze swej pracy społecznej, jest
radną gminy Piaseczno od 1990 r. czyli
od początku istnienia samorządu.
W obecnej kadencji jest wiceprzewodni-
czącą Rady Miejskiej. 

W kolejnym numerze GP przedsta-
wimy krótką historię Społem PSS
w Piasecznie. 

Jedna z najstarszych firm na ziemiach piaseczyńskich obchodzi
swoje setne urodziny. Spółdzielnia powstała w 1904 roku z inicja-
tywy prezesa sądu okręgowego Włodzimierza Rewskiego, w cza-
sie gdy ruch spółdzielczy zdobywał dużą popularność w Europie

Na zdjęciu siedziba Społem PSS w Piasecznie przy ul. Kościelnej
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Dyżury radnych
Rady Miejskiej w Piasecznie

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Wierzchowski oraz

Wiceprzewodniczące Rady Miejskiej Pani Anna Płocica i Pani Grażyna

Orłowska przyjmują w każdą środę w Biurze Rady Miejskiej Urzędu

Miasta i Gminy Piaseczno od godz. 16 do 17.

1. Brinken Jarosław - ostatni piątek miesiąca w Świetlicy OSP Bogatki od 
godz. 19.30 do 20

2. Burzyński Gerard - pierwsza niedziela miesiąca w sali parafialnej przy Kościele
w Zalesiu Dolnym od godz. 10 do 11 oraz w tą samą
niedzielę od godz. 12.30 do 13.30 w sali Caritasu przy
kościele św. Anny w Piasecznie

3. Dziekanowski Paweł - każda środa w Biurze Rady Miejskiej 
od godz. 16 do 18. Stały kontakt z mieszkańcami pod 
nr tel. 0501-13-13-76 oraz e-mail: pawel-dziekanowski@go2.pl

4.  Flak Marek  - każdy wtorek  od godz. 14 do 15 w Gminnym Ośrodku
Sportu i Rekreacji, ul. Sikorskiego 20                                

5. Kaczorowski Wojciech - pierwsza środa miesiąca od godz. 17 do 19 w 
Zalesiu Górnym ul. Pionierów 50

6.  Liwiński Jan  -   każdy pierwszy wtorek miesiąca w Biurze Rady Miejskiej 
od godz. 17 do 18

7. Madej Jerzy             - każdy pierwszy wtorek miesiąca godz. 16-18
Biuro Rady Miejskiej

8.  Mucha Zbigniew -   ostatni poniedziałek miesiąca 13.30 - 14.30 w Ośrodku Kultury,
19-20.30 SP Nr 2 w Zalesiu Dolnym, tel. 756-20-32 (wieczorem)

9.  Otręba Marcin - poniedziałki w Ratuszu (Urząd Stanu Cywilnego) w godz. 15-17
Każda środa w Biurze Rady Miejskiej od godz. 16 do 18, 
pierwszy wtorek miesiąca godz. 16-18 
ZNP, ul. Chyliczkowska 12, tel. 756-72-88

10. Rosłon Antoni  -  pierwszy piątek miesiąca w godz. 17.30 - 18.30 
w świetlicy w Woli Gołkowskiej

11. Rutkowski Andrzej - pierwszy czwartek każdego miesiąca 
w godz.17-18 w Ośrodku Kultury w Piasecznie 

12. Słowik Mariusz - co drugi poniedziałek miesiąca od godz. 17 do 18 
w Biurze Rady Miejskiej, tel. 0504 76 78 78

13. Szumigaj Henryk - drugi wtorek miesiąca w godz.10-12 w budynku  biura PSL
I piętro  Piaseczno, ul.Ludowa 1

14. Świetlik Jacek   - pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16-18 w biurze 
Rybackiego Zakładu Doświadczalnego Żabieniec, ul. Główna 48

15. Tarchalski Krzysztof - pierwszy poniedziałek miesiąca w  godz.17.30-18.30 w 
Szkole Podstawowej  w Głoskowie w każdy czwartek w 
godz. 13-14 w Biurze Rady Miejskiej. Tel. 0501 277 218

16. Witkowski Roman - w każdy ostatni piątek miesiąca w  godz.18-19 w Ośrodku 
Kultury (świetlica) w Złotokłosie

17. Wójcik Wiesław - drugi wtorek miesiąca od godz. 16 do 17 w Ośrodku 
Kultury w Piasecznie, tel. k. 0505 42 97 21

18. Żegliński Jacek -  pierwszy czwartek miesiąca w godz.16-17
w Biurze Rady Miejskiej

Erwina Ryś-Ferens        - zaprasza na dyżury w każdą sobotę w godz. 12-14
Biuro radnej: ul. Pelikanów 2c lok. Nr 7, Piaseczno
Tel. 0 601 550 057

W okresie tym burmistrz wydał 67 za-
rządzeń, w tym m. in. w sprawach: 

- zatwierdzenia przetargu na świadczenie
usługi asysty technicznej i konserwacji opro-
gramowania użytkowo-zintegrowanego sys-
temu wspomagania zarządzania miastem Ra-
tusz, wykonawcą będzie Zakład Usług Infor-
matycznych OTAGO z Gdańska za cenę
738,50 zł miesięcznie za jedno stanowisko
(25 stanowisk). W cenie uwzględniono szko-
lenie dla pracowników; 

-  zatwierdzenia przetargu na odbiór wraz
z załadunkiem, transport i unieszkodliwienie
płyt azbestowo-cementowych pochodzących
z demontażu obiektów należących do osób fi-
zycznych z terenu gminy Piaseczno. Wykonaw-
cą będzie firma PPHU ABBA-EKOMEND
z Torunia, za cenę 353,10 zł za tonę; 

- zatwierdzenia przetargu na budowę
schodów stalowych łączących ul. Sienkiewi-
cza z peronem kolejowym stacji Piaseczno
wraz z oświetleniem. Wykonawcą będzie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysło-
wego i Robót Inżynieryjnych „Kołdiko” z Za-
gnańska za cenę ryczałtową brutto
170.413,44 zł; 

- zatwierdzenia przetargu na wykonanie
przyłącza sieci cieplnej do budynku GOSiR
w Piasecznie. Wykonawcą będzie Przedsię-
biorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych
„Mag” z Warszawy, za cenę ryczałtową brut-
to 56.719,72 zł; 

- unieważnienia przetargu na projekt bu-
dowlany i wykonawczy ulicy Fabrycznej na
odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Po-
wstańców Warszawy - dł. ok. 390 m. b. Zło-
żone oferty na wykonanie przewyższały środ-
ki finansowe przeznaczone w tegorocznym
budżecie gminy na to zadanie. Ogłoszono no-
wy przetarg; 

- zatwierdzenia przetargu na zakup oraz
dostawę materiałów biurowych na potrzeby
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Wykonaw-
cą będzie firma PPHU Polblume z Piaseczna
za cenę ryczałtową brutto 61.128,39 zł; 

- zatwierdzenia przetargu w trybie z wol-
nej ręki na kanał przesyłowy ścieków sanitar-
nych w miejscowości Wola Gołkowska. Wy-
konawcą będzie Przedsiębiorstwo Budowla-
ne „Kamibud” Sp. j. z Radomia za cenę ry-
czałtową 115.130,90 zł; 

- wprowadzenia zmiany w planie wydat-
ków na rok 2004 na podstawie zmiany zapi-
sów w uchwałach Rady Miejskiej: (Uchwała
nr 470/XXII/2004 oraz Uchwała nr
472/XXII/2004 z dnia 22.04.2004 r.) 
Ogłoszono przetargi: 
- na budowę ulicy Nadarzyńskiej na od-
cinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Dwor-
cowej w Piasecznie, 
- na określenie różnicy wartości nieruchomości, 
- na wykonanie opracowań geodezyjnych
dla potrzeb gminy Piaseczno, 
- na wykonanie sieci wodociągowej w Pia-
secznie w ulicy Wschodniej, Orzeszkowej,
Zielonej, Chyliczkowskiej oraz przyłącza
wodnego i kanalizacyjnego do KS Piaseczno, 
- na wykonanie rozbudowy Stacji Uzdat-
niania Wody w Grochowej. 

23 kwietnia - udział burmistrza w spotkaniu
z wiceminister finansów Elżbietą Suchocką-
-Roguską na temat możliwości wsparcia sa-
morządów w działaniach związanych z polep-
szeniem warunków lokalowych Urzędu Skar-
bowego w Piasecznie; 

- spotkanie burmistrza i przewodniczą-
cego rady z prezesem i przewodniczącym RN
SM Jedność na temat przygotowania założeń
do przeprowadzenia przekształcenia i udzie-

lenia bonifikaty mieszkańcom Spółdzielni; 
25 kwietnia - udział burmistrza w podsumo-
waniu konkursu zorganizowanego przez Ma-
zowiecki Urząd Wojewódzki pt. „Gminy
Mazowieckie w Europie”. Gmina Piaseczno
otrzymała wyróżnienie w kategorii gmin
miejsko-wiejskich; 
28 kwietnia - udział burmistrza i pracowni-
ków Urzędu Miasta w sadzeniu lasu zorgani-
zowanym przez Nadleśnictwo Chojnów; 
30 kwietnia - burmistrz wziął udział w wer-
nisażu malarskim Stanisława Kurka zorgani-
zowanym w Ośrodku Kultury w Piasecznie; 
2 maja - burmistrz i radni wzięli udział
w uroczystościach I Europejskiego Święta
Kwitnących Sadów w zaprzyjaźnionej gminie
Łososina Dolna; 
3 maja - udział burmistrza i radnych w uro-
czystych obchodach 213. rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 maja; 
4 maja - udział burmistrza w uroczystej mszy
świętej w bazylice katedralnej pw. św. Floria-
na w Warszawie z okazji przeniesienia z Ka-
tedry na Wawelu relikwii św. Floriana oraz
w intencji strażaków; 
5 maja - burmistrz wziął udział w uroczystych
obchodach 60. rocznicy sformowania 4. Dy-
wizji Piechoty im. Jana Kilińskiego; 
6 maja - spotkanie burmistrza z przedstawi-
cielami Społecznego Komitetu Budowy In-
frastruktury wsi Józefosław i Julianów nt. re-
alizacji podpisanego w roku 2003 porozu-
mienia. Niestety, ze względu na wycofanie się
komitetu z realizacji tego porozumienia
trwają ustalenia zakresu nowych inwestycji
w tym rejonie gminy; 

- udział burmistrza w podsumowaniu
konkursu matematycznego „Śladami Eukli-
desa” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
7 maja - udział burmistrza w otwarciu przed-
stawicielstwa firmy Hormann w Józefosławiu
przy ul. Geodetów. 

- burmistrz wziął udział w spotkaniu au-
torskim poetki Irminy Wieczorek zorganizo-
wanym w Ośrodku Kultury w Piasecznie. 
8 maja - udział burmistrza i radnych w mszy
św. w kościele św. Anny w intencji piaseczyń-
skich strażaków. 
10 maja - spotkanie burmistrza, wiceburmi-
strza i przewodniczącego Rady z nowym za-
rządem i radą nadzorczą SM Jedność w celu
doprecyzowania ustaleń związanych z prze-
kształceniami własnościowymi w spółdzielni.
Ustalono, że przyjmuje się do rozliczeń opcję
zerową, tzn. gmina kupuje udziały w PCU
i rozlicza się z SM Jedność wg wartości okre-
ślonej w zleconym operacie szacunkowym. 

Spółki, proporcjonalnie do wielkości
udziałów - w zamian za wszelkie wierzytelno-
ści SM wobec gminy (opłata za ścieki i wodę,
opłaty partycypacyjne, zaległe podatki, itp.) -
określą całkowitą wartość gruntów (tereny
zielone, grunty pod budynkami oraz droga-
mi). 
11 maja - spotkanie burmistrza, przewodni-
czącego Rady, zarządu starostwa z przedsta-
wicielami Urzędu Skarbowego, Izby Skarbo-
wej w Warszawie, Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Finansów
w sprawie lokalizacji nowego budynku US
w Piasecznie. W trakcie dyskusji przedstawi-
ciele Urzędu i Izby Skarbowej oraz MF od-
rzucili pomysł zlokalizowania Urzędu Skar-
bowego w obiektach powojskowych w Górze
Kalwarii. Ustalono, że gmina Piaseczno
wskaże teren o powierzchni ok. 1 ha, nato-
miast skarb państwa zamiennie odda gminie
nieruchomości o podobnej wartości w innym
miejscu. Według zebranych najodpowied-
niejszym terenem jest gminna działka przy ul.

Energetycznej róg ul. Puławskiej. Przedstawi-
ciele MF zadeklarowali, że jeszcze w tym ro-
ku mogą rozpocząć projektowanie, a w na-
stępnym roku zacząć budowę budynku Urzę-
du Skarbowego z zakończeniem w roku
2006. 

- na naradzie kierowniczej podjęta zosta-
ła decyzja o podjęciu przez wydział GKM
działań w Powiatowym Urzędzie Pracy mają-
cych na celu zatrudnienie w ramach prac in-
terwencyjnych (refundacja kosztów zatrud-
nienia w wys. 600 zł) sześciu osób do prac
porządkowych na terenie miasta i gminy; 
14 maja - spotkanie burmistrza z prezesem
i członkami rady nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jedność” w Piasecznie nt.
wzajemnych rozliczeń finansowych z gminą; 
17 maja - udział burmistrza w spotkaniu konsul-
tacyjnym zorganizowanym przez firmy holen-
derskie nt. budowy szybkiej komunikacji szyno-
wej Warszawa Śródmieście - Okęcie - Piaseczno
w ramach programu partnerstwa publiczno-pr-
ywatnego. W spotkaniu uczestniczyli przedsta-
wiciele Ministerstwa Infrastruktury, PPL Porty
Lotnicze, PKP SA i PKP Przewozy Regionalne. 
18 maja - spotkanie burmistrza i przewodni-
czącego komisji prawa z prawnikiem w Mini-
sterstwie Sprawiedliwości w sprawie prowa-
dzenia wspólnej inwestycji w postaci budowy
siedziby sądu rejonowego i prokuratury rejo-
nowej. Ustalono, że wszystkie dokumenty
w tej sprawie zostaną przygotowane do poło-
wy czerwca 2004 r. (tj. projekt nowej umo-
wy z określeniem 30 proc. udziału skarbu
państwa w budowie oraz kompleksowym wy-
posażeniem budynku przez sąd). Wstępnie
określono termin zakończenia inwestycji na
kwiecień 2006 roku, a uruchomienie sądu
i prokuratury na lipiec 2006 r. 

● Na wniosek mieszkańców wydział geo-
dezji przygotował projekt uchwały Rady
Miejskiej w sprawie przeprowadzenia kon-
sultacji z mieszkańcami w zakresie zmian
nazw miejscowości zawierających w swojej
nazwie człon PGR. Obecnie z uwagi na likwi-
dację PGR-ów pozostawienie w nazwie czę-
ści miejscowości członu PGR jest nieuzasad-
nione, więc człon nazwy PGR zostaje zastą-
piony członem osada. 

● Straż miejska kontroluje posesje pod
względem przestrzegania przepisów ustawy
z dnia 13.09.96 r. o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach. Do 30.04.04 r. prze-
prowadzono kontrole posesji w Antoninowie
i Kuleszówce. Za brak posiadania aktualnych
umów i rachunków na wywóz nieczystości
stałych i płynnych sześć osób ukarano man-
datami karnymi i przygotowano jeden wnio-
sek do sądu. Od 4 maja kontrolowane są po-
sesje w Głoskowie. 

● Burmistrz na bieżąco rozpatruje wnioski
o rozłożenie na raty czynszów dzierżawnych
i przedłużenie umów dzierżaw oraz wnioski
podmiotów gospodarczych o umorzenie lub
rozłożenie na raty należności podatkowych,
pozwolenia na sprzedaż alkoholu itp. 

● Omawiane są na bieżąco wnioski komisji
problemowych RM - informacja pisemna
o podjętych czynnościach związanych z tymi
wnioskami przedkładana jest przewodniczą-
cemu Rady Miejskiej. 

Interesantów burmistrz przyjmuje
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 od 22 kwietnia do 20 maja 2004 roku. 

SPRAWOZDANIE Z  PRACY  BURMISTRZA
Sesję, która odbyła się 20 maja,

otworzył i poprowadził przewodniczący
Rady Miejskiej Józef Wierzchowski. Po
przyjęciu protokołu z 22. sesji sprawoz-
danie z działalności za okres między se-
sjami przedstawili przewodniczący Rady
i burmistrz Józef Zalewski. 

Przed rozpoczęciem części uchwało-
dawczej radni składali wnioski i interpelacje. 

W pierwszej części obrad radni przy-
jęli trzy uchwały w sprawie zmian budżetu
na 2004 rok. Decyzją wojewody zwiększo-
no dotację celową na 2004 rok o kwotę
24.362 zł w związku z przygotowaniami
wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Druga uchwała budżetowa dotyczyła za-
pewnienia środków na wypłatę zryczałto-
wanych diet w kwocie 43.120 zł, dla
członków Obwodowych Komisji Wybor-
czych. W związku z obowiązkiem przeka-
zywania wpłat na Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych radni
przeznaczyli na ten cel 9.000 zł w budże-
cie na 2004 rok. Przenieśli również z re-
zerwy ogólnej kwotę 17.500 zł z przezna-
czeniem na dofinansowanie konserwacji
nagrobka Kazimierza Małachowskiego
znajdującego się na cmentarzu parafial-
nym w Piasecznie (10.000 zł.) oraz sfinan-
sowanie wymiany okien w Klubie Sporto-
wym „Jedność” w Żabieńcu (7.500 zł.). 

Rada Miejska wyraziła zgodę na
przyjazd i osiedlenie się w Pilawie rodziny
repatriantów z Kazachstanu (czyt. str 5). 

Kolejna uchwała rady dotyczyła sprosto-
wania i zmiany uchwały RM nr 250/XIII/03
i uchwały nr 110/VII/03 o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części wsi Złotokłos.
Następnie radni wprowadzili formalne zmia-

ny w uchwałach dotyczących miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
części Józefosławia i Józefosławia I. Rada
Miejska podjęła też decyzję o przystąpieniu
do sporządzenia planu miejscowego zago-
spodarowania przestrzennego części Bąków-
ki. Kolejne dwie uchwały dotyczyły uszcze-
gółowienia uchwał z lipca 2004 zatwierdza-
jących zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Piaseczno. 

Następnie radni ustalili najniższe wyna-
grodzenie dla pracowników oświaty niebę-
dących nauczycielami zatrudnionych w pla-
cówkach oświatowych podległych gminie
na kwotę 550 zł oraz ustalili wartość jedne-
go punktu płacy zasadniczej pracowników
ZEAS. W związku z wprowadzeniem
z dniem 1.09.2004 roku obowiązku szkol-
nego dla dzieci sześcioletnich radni uchwa-
lili sieć publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez gminę. 

W dalszej części obrad radni ustano-
wili służebność na rzecz właściciela dział-
ki polegającą na prawie przechodu i prze-
jazdu przez działkę w Żabieńcu, nabywa-
ną przez gminę z przeznaczeniem pod
przepompownię ścieków. 

Radni przyjęli też uchwałę intencyjną
w sprawie przeprowadzenia z mieszkań-
cami konsultacji dotyczących zmian nazw
miejscowości zawierających człon PGR. 
Po wolnych wnioskach i odpowiedziach
na interpelacje sesję zakończono.

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

Sprawozdanie z 23. sesji Rady Miejskiej

Radna Województwa
Mazowieckiego 
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ZARZĄDZENIE   Nr KB 0152 - 3/2004
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 17.05.2004 r. 
w sprawie zmian w budżecie 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 /Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn.
zm./ i § 9 pkt. 1 uchwały Nr 433/XX/2004 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 2003 roku w kwocie:        13.800 zł   

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

U Z A S A D N I E N I E
Zmiany w planie wydatków na rok 2004 dokonuje się na podstawie zmiany zapisów w uchwałach:

Uchwała nr 470/XXII/2004 z dnia 22.04.2004 r. 
§ 6310 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  kwota
3.800 zł winno być:
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 3.800 zł 

Uchwała nr 472/XXII/2004 z dnia 22.04.2004 r.
§ 6310 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami kwota  10.000 zł winno być:
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.000 zł.

28 maja, nr 8 (116) 2004 3KOMUNIKATY

Komunikat

Na podstawie art. 85 ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z dn. 10 maja 2003 r.) oraz stosownie do treści art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 1999, Nr 15, poz. 139), w związku z istotnymi zmianami wynikającymi z uwzględnienia zarzutów
i protestów złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczno, zawiadamia się,
że w/w projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczno obejmujący obszar ograniczony uli-
cami: Nadarzyńska, Bema, Sienkiewicza, Poniatowskiego oraz prognoza skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodni-
cze będą ponownie wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 7 czerwca 2004r. do 30 czerwca 2004 r. w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 (pok. 46 lub sala konferencyjna). 

Zgodnie z art. 23 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu, może wnieść protest. Zgodnie z art. 24 w/w ustawy każdy, którego interes prawny może być naruszony, może
wnieść zarzut. 

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż
14 dni po upływie okresu wyłożenia. 

Andrzej Swat 
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, do kontaktów: Piotr Borkowski, ul. Kościuszki 5, 
05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 70 17 654, fax 70 17 692, e-mail rzp@gmina-piaseczno.pl.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa ul. Nadarzyńskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego 
do ul. Dworcowej w Piasecznie

Opis przedmiotu zamówienia: 
Kompleksowa budowa ulicy Nadarzyńskiej na odcinku od ul Wojska Polskiego do ul. Dworcowej na dł. 484.42 m szerokość
jezdni na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Poniatowskiego 6.0 m, na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Dworcowej
7.0 m. Nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, chodniki z kostki brukowej szarej gr. 6.cm, wjazdy bramowe z kostki brukowej gr.
8 cm w kolorze czerwonym.
Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Piaseczno
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Wielkość lub zakres zamówienia: nie dotyczy
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia 30.10.2004
Wymagane wadium: 15.000 zł

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i art. 22 Prawa Zamówień Publicznych, spełniający
warunki dodatkowe 1) minimum 5 referencji o charakterze robót jak w zamówieniu z ostatnich 3 lat, 2) przerób roczny z
ostatnich trzech lat nie mniejszy jak cena ofertowa. 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

KRYTERIA OCENY OFERT: Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi: cena - 100%

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 25.06.2004, cena -  100 zł
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25.06.2004 godz. 11:00
Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 25.06.2004 godz. 11:15, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, III piętro pokój 75
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE : Nie

PrzetargZARZĄDZENIE   Nr KB 0152 - 4/2004
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 21.05.2004 r. 
w sprawie zmian w budżecie 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 /Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn.
zm./ i § 9 pkt. 1 uchwały Nr 433/XX/2004 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 2003 roku w kwocie:  701.550 zł   

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

U Z A S A D N I E N I E
Zmiany w planie wydatków na rok 2004 dokonuje się na podstawie złożonego

wniosku przez Dyrektora Zespołu Ekonomicznego Administracyjnego Szkół i Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Komunikat

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999, Nr 15, poz. 139,
Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. 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. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 10.05. 2003 r.) podaje się do publicznej
wiadomości, że dnia 17 czerwca 2004r. o godz. 10 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki
5 w Piasecznie odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie rozpatrzenie zarzutów i protestów zgłoszonych do
IV ETAPU projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi BOGATKI podjętego uchwałą Rady Miej-
skiej Nr 165/X/99 z dnia 26.05.1999 r. oraz Nr 251/XIII/2003 Rady Miejskiej z dnia 28.08.2003 r. 

Andrzej Swat
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Komunikat

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi JÓZEFOSŁAW I. Stosow-
nie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały Nr 495/XXIII/04 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr 367/XVI/03 z dnia 11 listopada 2003 r. Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 10 października 2002 r. zmieniającej
Uchwałę Nr 114/VII/03 z dnia 27 marca 2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Józefosław I, obejmującego obszar ograniczony: półn. - zach. granicą administracyjną wsi Józefosław, połu-
dniową granicą projektowanej rezerwy terenu pod linię energetyczną 400 KV, rowem Jeziorki ul. Julianowską, działkami o nr ew.
107, 102, 100/1 i 100/2, ul. Wilanowską i ul. Geodetów z wyłączeniem obszarów zatw. uchwałami Rady Miejskiej w Piasecznie
379/XXIV/2000 z dnia 26.04. 2000 r., 1312/LX/2002 z dnia 10.01. 2002 r. 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy. 

Andrzej Swat 
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
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Podopieczni piaseczyń-
skiego stowarzyszenia Domus
et Labor - dzięki uprzejmości
pana Leszka Kowalskiego
z firmy Trans Petro Color
oraz Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno, który ufundował
bilety - podczas majówkowej
wycieczki do Centrum Janki
mogli obejrzeć „Pasję” Mela
Gibsona. Samo kino udostęp-
niło na tę okoliczność salę
oraz sprzęt nagłaśniający,
dzięki któremu towarzyszący wycieczce ksiądz Marcin oraz pan Janusz Bołożuk mo-
gli czytać napisy tym, którym sprawia to problemy. 

Film dostarczył uczestnikom wycieczki niespotykanych przeżyć. Bardzo cenią
sobie taką właśnie formę wsparcia. 

W tym etapie konkursu
udział wzięło 105 uczniów z 21
szkół podstawowych z terenu
wszystkich gmin powiatu piase-
czyńskiego. Wcześniej reprezen-
tacje szkół wyłaniane były w eli-
minacjach szkolnych. W konkur-
sie realizowanym w ramach poli-
cyjnego programu „Bezpieczne
Miasto - Bezpieczna Szkoła”
trzyosobowe zespoły wykazać
musiały się wiedzą na temat bez-
piecznego zachowania w sytu-
acjach zagrożenia i znajomością
przepisów drogowych - w spe-
cjalnie przygotowanym teście. 

Nie zabrakło emocji, a po-
ziom był tak wyrównany, że zwycięzców
wyłoniła dopiero dogrywka. A warto by-
ło się starać, gdyż na czołowe drużyny
czekały atrakcyjne nagrody: odtwarzacze
CD, walkmany, zestawy aparatów foto-
graficznych, książki, piłki. Każdy
z uczestników dostał jako nagrodę po-
cieszenia zestaw do gry w badmintona. 

Koordynator imprezy podkomisarz
Andrzej Jasiński, specjalista ds. prewen-
cji w komendzie powiatowej policji,
przygotował dla uczniów także dodat-
kowe atrakcje. Na boisku przed Zespo-

łem Szkół nr 1 w Piasecznie zaparkowa-
ne były radiowóz oraz wóz strażacki,
które każdy mógł sobie dokładnie obej-
rzeć także wewnątrz i zadać pytania
funkcjonariuszom policji i strażakom.
Na wyczerpanych rywalizacją uczniów
czekała w przerwie grochówka z praw-
dziwej, wojskowej kuchni polowej. 

Skład zwycięskiej drużyny z SP
w Złotokłosie: 
- Krzysztof Wojciechowski, V b
- Szymon Mikołajczyk, IV b
- Mariusz Zawiślak, VI a

CMYK

28 maja, nr 8 (116) 20044 AKTUALNOŚCI

Pod takim hasłem odbyła się X już edycja konkursu or-
ganizowanego przez Komendę Stołeczną Policji i kura-
torium oświaty. Powiatowy etap konkursu wygrała dru-
żyna uczniów ze Szkoły Podstawowej w Złotokłosie.

Poznajmy się bliżej

Laureaci - uczniowie szkół ze Złotokłosu, Konstancina
i Mrokowa - wraz z opiekunami i komendantem
powiatowym policji Wiesławem Tylczyńskim

Wycieczka z „Pasją”

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza jednoetapowy

K O N K U R S

na opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu
Piłsudskiego w Piasecznie.

Warunki konkursu:
-   uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
-     pożądana forma opracowania: graficzna i opisowa,
-     termin składania prac konkursowych - 15 lipiec 2004 r. 
-   konkurs rozstrzyga Sąd Konkursowy powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Piaseczno, wybierając najlepszą pracę. Wybrana praca zostanie przedstawiona do 
akceptacji Radzie Miejskiej w Piasecznie,

- nagrodą w konkursie będzie podpisanie z autorem wybranej pracy umowy, w trybie 
art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 09.02.2004 Nr. 19 
poz. 177), na opracowanie projektu technicznego modernizacji placu.

W  sprawach nie objętych  powyższymi warunkami będą miały zastosowanie art. 99 do
117 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2004 Nr. 19 poz. 177)

Plac Piłsudskiego w Piasecznie o powierzchni około  1 ha (ok. 90 x 80 m) położony
jest w centralnej części miasta.  Z trzech stron otoczony jest budynkami mieszkalnymi i
usługowymi o wysokości  1 do 3 kondygnacji. Na placu poza ciągami komunikacyjnymi i
parkingami znajdują się obiekty małej architektury oraz nasadzenia drzew i krzewów (
kilkunastoletnich). 

Od strony zachodniej przylega do placu teren kościoła parafialnego z budynkami
kościoła, dzwonnicy i dawnej plebani. Przy placu (od strony północnej) usytuowany jest
Ratusz. Wszystkie w/w cztery budynki są wpisane do rejestru zabytków i znajdują się pod
ochrona konserwatorską. Plac Piłsudskiego znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej
zespołu zabudowy historycznej miasta i projekt zagospodarowanie placu będzie musiał
uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu, niezbędne materiały kartograficzno
planistyczne jak i zalecenia i wytyczne konserwatorskie dotyczące modernizacji placu można
otrzymać w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno   05-500
Piaseczno, ul. Kościuszki 5;  tel. (022) 701-75-51;  e-mail:  uia@gmina-piaseczno.pl 

Nieprawdziwe zarzuty
dokończenie ze strony 1. 

W ulotce skierowanej do miesz-
kańców gminy autor krytykuje
obecną politykę władz gminy, ale
zdaniem burmistrza i innych rad-
nych ulotka zawiera informacje nie-
prawdziwe, a krytyka przy użyciu
kłamliwych stwierdzeń jest niczym
innym jak manipulacją. 

Autor porusza między innymi
sprawę zmiany organizacji gospodar-
ki wodno-kanalizacyjnej. Wbrew
twierdzeniom autora użyczenie ma-
jątku przeprowadzono zgodnie z pra-
wem, a gmina oszczędzi dzięki temu
blisko 4 miliony złotych rocznie. 

Powody zmiany organizacji go-
spodarki wodociągami i kanali-
zacją wraz z regulaminem oraz
popisanymi umowami znaj-
dziecie państwo na stronach in-
ternetowych Biuletynu Informa-
cji Publicznej gminy Piaseczno
www.piaseczno.eobip.pl w dziale
gospodarka wodno-kanalizacy-
jna. 

Autor sugeruje, że obecne wła-
dze gminy nie dbają o poprawę wi-
zerunku centrum miasta. W tym
wypadku wystarczy zacytować frag-
menty artykułów prasowych: 

„Co i Jak” nr 2/2004: 
„Budżet Idzie w Miasto

Tegoroczny budżet powinien za-
dowolić tych, którzy uważają, że
zbyt mało pieniędzy gmina przezna-
cza na miasto. 

Przy dochodach zaplanowanych
na ponad 138 mln zł, ogółem na
inwestycje planuje się przeznaczyć
ponad 44 mln., z czego spora część
pójdzie na miasto. 

Zaplanowano remont i moderniza-
cję kilku głównych ulic Piaseczna.
I tak nową nawierzchnię, chodniki,
oświetlenie i miejsca parkingowe zy-
skają ulice Sierakowskiego, Kilińskie-
go i Warszawska. W ten sposób po-
wstanie bardzo przyzwoity jednolity
półkilometrowy przelot od ronda do
ulicy Młynarskiej (na tę inwestycję
przeznaczono 1,3mln zł w tym ro-
ku). Wykonany zostanie projekt
i rozpocznie się budowa ulicy Knia-
ziewicza. Utwardzona zostanie ulica
Nadarzyńska na odcinku od Wojska
Polskiego do targowiska (500 tys.
zł) oraz Emilii Plater ostatnia grun-
towa ulica na terenie starego Piasecz-
na (475 tys. zł). 

350 tys. przeznaczono na remont
od dawna wołającej o pomstę do nieba
nawierzchni ulicy Czajewicza - łatwiej
będzie nam teraz odprowadzać podatki
do urzędu skarbowego. 

Dobra wiadomość dla mieszkańców
osiedla „Multi Hekk” - gmina prze-
znacza w tym roku 1 mln zł na budo-
wę ulicy Słowiczej (mamy nadzieję, że
tymczasem panu Taperkowi uda się
wreszcie pokonać opór materii i wybu-
dować zaplanowany parking) oraz 130
tys. na zainstalowanie świateł na skrzy-
żowaniu przy starej mleczarni. 

600 tys. planuje się wydać w tym
roku na uporządkowanie terenu osiedla
komunalnego pomiędzy Puławską,
Młynarską i Warszawską. Zaplanowa-
na też jest budowa kolejnego odcinka
Alei Kalin (400 tys. zł) - od Chopina
do wiaduktu, który po remoncie ma zo-
stać na wiosnę wreszcie otwarty. 

1,6 mln zł radni przeznaczyli na
kolejny budynek socjalny przy Urbani-
stów - oznacza to kolejne 32 mieszka-
nia dla kolejnych 32 rodzin, i być mo-
że, możliwość likwidacji kolejnych ruder
w centrum miasta.”

Zbigniew Mucha - radny gmi-

ny Piaseczno, Unia Polityki Re-

alnej „Co i Jak” nr 3/2004: 
„(.....) Niezaprzeczalnym atutem tego-
rocznego budżetu jest jego strona ak-
tywna - tzn. wydatki na inwestycje
w kwocie ponad 44 mln zł. Trudno tu
nie zauważyć wielu tytułów inwestycyj-
nych w samym Piasecznie, a w szczegól-
ności zadań drogowych. To dobrze, po-
nieważ bez kanalizacji, zdrowej wody
pitnej, oczyszczalni ścieków, nowych
dróg, miasto traci swoją atrakcyjność ja-
ko miejsce zamieszkania i prowadzenia
interesów. Po drugie, gmina Piaseczno
to jeden z największych inwestorów lo-
kalnych i zwiększenie wydatków na in-
westycje daje szanse wielu firmom usłu-
gowym, co może wpłynąć bezpośrednio
na zmniejszenie bezrobocia (...).”

Zdaniem Krzysztofa Tarchal-
skiego burmistrz nie podjął odpo-
wiednich kroków w stosunku do
PCU, aby zmniejszyć obciążenie fi-
nansowe mieszkańców spółdzielni
za ogrzewanie. Nie dalej niż miesiąc
temu burmistrz miasta i gminy
przedstawił jasną i konkretną pro-
pozycję rozwiązania problemu
PCU, spółdzielni mieszkaniowej
„Jedność” i obniżenia cen ciepła. 

Propozycja została opisana
w Biuletynie Informacyjnym
Miasta i Gminy Piaseczno „Ga-
zeta Piaseczyńska” z 29 kwiet-
nia nr 6 (114) 2004. Dodatko-
we egzemplarze biuletynu do-
stępne w Informacji na parte-
rze Urzędu Miasta i Gminy. 

Podobnych nieuprawnionych
zarzutów jest w ulotce więcej. Wła-
dze gminy zamierzają dochodzić
swoich praw na drodze sądowej. 

redakcja

Święto Mamy i Taty 
Dzieci z Przedszkola nr 7 w Za-

lesiu Górnym zaprosiły swoich ro-
dziców na wiosenny piknik z okazji
Dnia Matki połączony z obchodami
Dnia Ojca. W tym roku ogrodowe
spotkanie odbywało się pod hasłem
„Europo, witaj nam! '. Zaprosić
mamę i tatę z okazji ich święta na
wycieczkę po Europie? Oczywiście!
Dzięki wspólnym zabawom, kon-
kursom i tańcom wszyscy mogli od-
wiedzić różne zakątki Europy i na-
uczyć się czegoś o innych jej miesz-
kańcach. Przez cały rok dzieci bawi-
ły się i poznawały zwyczaje oraz kul-
turę nie tylko swojego kraju, ale
również innych narodów. Uznali-
śmy, że nowoczesne przedszkole
musi kształtować u dzieci nową
świadomość społeczną Polaka
Europejczyka, otwartego na świat
i szanującego innych. Piknik ro-
dzinny stał się więc jednym z ele-

mentów wychowania małych
obywateli Europy. 

Dla uczczenia najważniej-
szych gości - rodziców - dzieci
zaprezentowały krótki program
artystyczny i obdarowały ich
własnoręcznie wykonanymi upo-

minkami. Jak na piknik przysta-
ło, na gości czekały słodkie przy-
smaki i napoje. Ten dzień był
naprawdę wyjątkowy. 

Jadwiga Bińkowska

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński
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Nowa przychodnia 
Od zeszłej soboty w Piasecznie przy ulicy Czajewicza 5/7
działa nowa niepubliczna przychodnia lekarska.

Nowo otwarte Centrum Zdrowia wyposażone jest w nowoczesny sprzęt
diagnostyczny i klimatyzowane gabinety. Przychodnia rozpoczęła m. in.
bezpłatną akcję profilaktycznych badań kardiologicznych pod hasłem „Za-
dbaj o swoje serce”. Można się na nie zapisywać pod nr. tel. 846 11 11.
Badania potrwają do połowy czerwca. 

Nowa siedziba Hufca ZHP Piaseczno
W lutym tego roku dzięki

życzliwej postawie pana bur-
mistrza Józefa Zalewskiego
Hufiec ZHP Piaseczno otrzy-
mał w użytkowanie lokal przy
placu Piłsudskiego 4. Nowa
siedziba wymagała częściowe-
go remontu, który trwał od
lutego do końca kwietnia.
Większość prac, takich jak
wyrównywanie tynków, malo-
wanie ścian czy kładzenie no-
wej podłogi, wykonali sami
harcerze i instruktorzy hufca.
Swoją pomoc zaoferowali także rodzice. Szczególne podziękowania należą się panu
Mirosławowi Fabisiakowi z Zalesia Dolnego oraz firmie Trans-Rico z Piaseczna,
która udostępniła swój samochód podczas przeprowadzki hufca do nowej siedziby. 

Nowy lokal, w przeciwieństwie do poprzedniego, położony jest w samym centrum
miasta. Liczymy, że dzięki tej zmianie uda nam się znacznie ożywić współpracę hufca
z innymi organizacjami oraz umożliwić wszystkim członkom społeczności lokalnej lep-
szy kontakt z piaseczyńskimi harcerzami. Od maja funkcjonuje już normalnie biuro
hufca, do którego zapraszamy w każdy poniedziałek i środę w godzinach 14-18. Na
etapie wykańczania jest jeszcze drugie, większe pomieszczenie, które zamierzamy wy-
korzystywać do organizowania zbiórek harcerskich i spotkań instruktorskich. 

phm. Paweł Dobosz, 
komendant Hufca ZHP Piaseczno

Sposób na własne M 
Czy niezamożna rodzina w Warszawie może w półtora roku stać się właścicielem
nowego mieszkania, na które sama zaoszczędziła? Taką możliwość daje udział
w projekcie budowlanym realizowanym w Józefosławiu przez fundację Habitat for
Humanity Warszawa. 

We wrześniu fundacja rozpoczyna bu-
dowę trzykondygnacyjnego domu, w któ-
rym na przełomie 2005 i 2006 roku za-
mieszka sześć rodzin. Pierwszy budynek
tego typu już stoi w Józefosławiu. Obecnie
trwają tu prace wykończeniowe. Pod ko-
niec kwietnia wstawiane były okna, nie-
długo pojawią się ścianki działowe. W bu-
dynku jest już elektryczność, położono
izolację dachu, podłóg. Te typowe prace
budowlane pod okiem kierownika budo-
wy i wykwalifikowanych pracowników wy-
konali wolontariusze i same rodziny. Do
mieszkań wprowadzą się latem tego roku.
Będzie to ich własny dom, w dużej mierze
własnoręcznie zbudowany. Każda rodzina
przepracowała bowiem na budowie 500
godzin. Wkład pracy własnej jest warun-
kiem udziału w projektach Habitatu. - Za-
praszam wszystkie zainteresowane rodziny
do odwiedzenia naszego placu budowy,
aby mogły przekonać się, że taki sposób
budowania jest możliwy - zachęca Agata
Miotkowska, członek zarządu fundacji. -
Misją fundacji Habitat for Humanity War-
szawa jest niesienie pomocy rodzinom
znajdującym się w potrzebie mieszkanio-
wej - mówi Agata Miotkowska. Istotą tej
pomocy jest stwarzanie osobom, które
dysponują niewysokimi dochodami, moż-
liwości wybudowania własnego mieszka-
nia. Działamy na zasadach partnerstwa:
rodziny budują swój dom, a fundacja orga-
nizuje pracę na budowie. Fundacja sprze-
daje mieszkania w systemie ratalnym bez
zysku, a rodziny spłacając raty, umożliwia-
ją budowę domów dla kolejnych rodzin.
Po podpisaniu umowy rodziny stają się
właścicielami mieszkań i samodzielnie ad-
ministrują wybudowanymi domami. Inny-
mi słowy, pomysł budowania z Habitatem
skierowany jest do rodzin, które chcą
wziąć sprawy w swoje ręce i rozwiązać
swój problem mieszkaniowy, posługując
się tymi środkami, jakimi dysponują. 

Do poprzedniego projekt budowlane-
go zostało przyjętych sześć rodzin, a wśród
nich rodziny państwa Burdzanowskich
i Komorowskich. Pan Marcin Burdzanow-
ski od kilku lat mieszka z rodziną w War-
szawie w wynajmowanym mieszkaniu
o powierzchni 23 m kw. - Do Warszawy
przyjechałem z Puław za chlebem - mówi
Marcin Burdzanowski, który z żoną Moni-
ką ma dwie kilkuletnie córki Wiktorię i Ju-
lię. - Zarabiam za mało, żeby bank udzielił
mi kredytu mieszkaniowego. Cieszę się, że
wreszcie będziemy mieć własny dach nad
głową. 

Państwo Komorowscy mieszkają
w szóstkę w jednopokojowym mieszkaniu
z kuchnią węglową, zimną wodą w kranie
i toaletą w podwórku. - Dlaczego nas wybra-
no? Złożyliśmy podanie i udało się - mówi
Izabela Komorowska. - Nie było nas stać na
kupno własnego lokum, a Habitat stworzył
nam taką szansę. Na budowę przychodzimy
we czworo: ja, mąż, 19-letnia córka i syn, któ-
ry dostaje tu najlżejsze roboty. Najpierw mie-
liśmy obawy, czy podołamy pracy. Nie mamy
do niej żadnego przygotowania. Teraz widzę,
że najważniejsze są dobre chęci.

NABÓR DO 
NOWEGO PROJEKTU

Obecna oferta Fundacji skierowana
jest do rodzin przynajmniej z dwójką
dzieci, nieposiadających własnego miesz-

kania bądź żyjących w mieszkaniach
o niskim standardzie. Chodzi o sytu-
ację, gdy zajmowane przez rodzinę lo-
kum ma standard techniczny poniżej
przyjętych norm. To także przypadek
rodzin mieszkających w zbyt dużym za-
gęszczeniu, gdy na jedną osobę przypa-
da poniżej 8 m kw. Jeżeli rodzina dys-
ponuje na jedną osobę dochodem
w wysokości ok. 500 zł netto i spełnia
wymienione wcześniej kryteria, funda-
cja stwarza jej możliwość zamieszkania
we własnym, nowym mieszkaniu. Aktu-
alnie budowane będą mieszkania
o wielkości 45 i 58 m kw. Rodziny, któ-
re zakwalifikują się do projektu, wpła-
cają 10 proc. wartości mieszkania, tj. od
11 do 15 tysięcy złotych w zależności od
wielkości mieszkania. Pozostałe 90
proc. wartości mieszkania spłacane jest
przez 20 lat w comiesięcznych nie
oprocentowanych ratach, które prze-
znaczane są na kolejne budowy Habita-
tu. Lokale mają status mieszkań własno-
ściowych. Mieszkanie jest własnością
hipoteczną od momentu podpisania ak-
tu notarialnego. 

Zainteresowane osoby do 4 czerwca br.
mogą składać wnioski zgłoszeniowe. Wraz
z załącznikami możne je pobrać ze strony
internetowej: www.warszawa.habitat.pl lub
w biurze fundacji przy ul. Bartyckiej 20
lok. 27. Biuro jest czynne w poniedział-
ki, środy i piątki w godz. 13-19, we
wtorki i czwartki - 11-17. Telefon kon-
taktowy: 497 91 11. 

Barbara Szczutowska

Habitat for Humanity jest
międzynarodową, pozarządową
organizacją chrześcijańską, której
głównym celem jest budowanie
solidnych i niedrogich mieszkań dla
niezamożnych rodzin żyjących w
trudnych warunkach lokalowych.
Funkcjonowanie organizacji jest oparte
na idei wolontariatu i chęci niesienia
pomocy innym. Habitat działa w 92
krajach na świecie. Założony w 1976
roku przez małżeństwo Lindy i Millarda
Fullerów Habitat wybudował do tej
pory ponad 150 tysięcy mieszkań dla
ok. 750 tysięcy osób. W Polsce Habitat
działa w Gliwicach, Wrocławiu,
Gdańsku, Gdyni, Poznaniu, Cieszynie i
Warszawie.

Pomoc repatriantom 
Być może jeszcze w tym roku do naszej gminy sprowadzi się polska rodzina z Kazachstanu. Jest
to możliwe dzięki ofiarności mieszkanki Pilawy, która zaoferowała przekazanie swojej nieru-
chomości rodakom ze Wschodu.

Rodzina Masłowskich, będą-
cych potomkami Polaków depor-
towanych do Kazachstanu przyje-
dzie do Polski na zaproszenie
gminy Piaseczno. Radni wyrazili
zgodę na przyjazd rodaków, któ-
rzy nie widzą dla siebie perspek-
tyw normalnego życia w obcym
dla siebie Kazachstanie. Zapro-
szenie takie jest możliwe zgodnie
z ustawą z 9 listopada 2000 r.

o repatriacji. Przyjazd państwa
Masłowskich z dziećmi będzie
ostatnim etapem łączenia rodzi-
ny, gdyż pozostali członkowie ro-
dziny Masłowskich przeprowadzi-
li się już do Polski. 

Zaproszenie repatriantów wią-
że się też z obowiązkami, jakie na
siebie przejmuje gmina. W przy-
padku państwa Masłowskich jed-
nym z argumentów za wyrażeniem

zgody jest darowana im przez
mieszkankę Pilawy zabudowana
nieruchomość. Zgodnie z przepi-
sami, w okresie pierwszych 12
przystosowawczych miesięcy gmina
zapewnić ma rodzinie pomoc so-
cjalną oraz pomóc w znalezieniu
pracy. Pan Aleksandr, ojciec rodzi-
ny, jest inżynierem zootechnikiem,
zaś Pani Ałła jest księgową. 

Millard Fuller - założyciel Habitatu - wraz z rodzinami, które w lipcu wprowadzą się
do pierwszego domu.

Podziękowanie

W sytuacji, gdy społeczeństwo ciągle tylko narzeka na Policję, ja z przyjemnością
pragnę tą drogą złożyć na ręce Pana Komendanta Policji w Piasecznie podziękowanie
Panu dzielnicowemu Mirosławowi Goliszewskiemu. 

Pan dzielnicowy pełni tę funkcję na naszym osiedlu „Stary Kradziejów” od 4 lat,
jest bardzo zaangażowany w swojej pracy, a co najważniejsze błyskawicznie reaguje na
każdą interwencję mieszkańców z naszego osiedla. Pan Mirosław jest policjantem
o wielkim sercu, który nie tylko wykonuje swoje obowiązki służbowe ale interesuje się
też losem swoich mieszkańców i zawsze stara się nieść pomoc słabszym. 

Byłam pełna podziwu dla Pana dzielnicowego, który na moją prośbę błyskawicznie
zajął się osamotnionymi dziećmi w sytuacji, gdy ich ojciec leży ciężko chory w szpitalu. 

Pragnę więc pogratulować Panu Komendantowi Policji w Piasecznie wspaniałego
pracownika, a Panu dzielnicowemu podziękować za interesujące zajęcia edukacyjne
z dziećmi w naszym przedszkolu. 

Krystyna Otręba
Dyrektor Prywatnego Przedszkola Muzycznego „Bajka” Nr 2

31 maja - Światowy Dzień Rzucania Palenia
W tygodniu 31.05 - 04.06.2004 (poniedziałek - piątek) w Centrum Medycznym Pu-
ławska z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia odbędą się: 
- bezpłatne konsultacje internistów: „Jak rzucić palenie?”
- bezpłatne badania spirometryczne dla palaczy - „Czy masz czym oddychać?”
- bezpłatne badania tlenku węgla w powietrzu wydechowym (SMOKE CHECK!!!) 
Dodatkowo wszyscy chętni w dniach 28.05 - 04.06 będą mogli skorzystać z 30% zniżki na
zabieg usunięcia kamienia nazębnego w Przychodni Stomatologicznej Anadent ul Ludowa 5

Uwaga! 
Liczba miejsc ograniczona.  Zapisy pod numerem telefonu: 715 31 21
Ponadto, w czerwcu oferujemy 20% zniżki na wizyty u: PULMONOLOGA (specja-
listy chorób płuc) 

fot. Ł. Wyleziński

fot. Hufiec ZHP
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Imprezy Ośrodka Kultury: 

V PIASECZYŃKSKA WIOSNA MUZYCZNA 
Cykl koncertów muzyki poważnej w Kościele św. Anny w Piasecznie
30 maja godz. 19.30 Chór i orkiestra Parafii Józefosław, Chór Parafii św. Anny

Na wszystkie koncerty WSTĘP WOLNY

2 czerwca godz. 9.30, 10.30, 11.30 
spektakl „CALINECZKA” - wstęp 5 zł, rezerwacja tel. 

4 czerwca godz. 11.00 Koncert Filharmonii Narodowej - Estrada 
Kameralna. Tańce Dworskie. 

4 czerwca godz. 19.00 Premiera - spektakl „Lis Tonosz” Teatr Łups
Wstęp 5 złotych

5 - 6 czerwca Park Miejski ul. Chyliczkowska - II TURNIEJ RYCERSKI
„O ZŁOTE JAJO”

8 czerwca godz. 12.00 Spotkanie Klubu Seniora 
9 czerwca godz. 9.30, 10.30, 11.30 spektakl „CALINECZKA” - wstęp 5 zł, rezerwacja tel. 
19 - 23 czerwca Park Miejski ul. Chyliczkowska - Piaseczyńskie Teatralia

Sobótkowe 
24 czerwca ZAKOŃCZENIE ROKU MUZYCZNEGO - KONCERT

UCZNIÓW OŚRODKA KULTURY

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  
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Zapraszamy na

Wycieczkę rowerową

„Nadwiślańskim Traktem”
trasa wycieczki:

Piaseczno - Konstancin - Obory - Gassy - Cieciszew - 
Turowice - Słomczyn - Łyczyn - Piaseczno

Trasa około 35 km
Zbiórka godzina 10.00 przed GOSiR Piaseczno

30.05.2004 r. (niedziela)

Piaseczyńskie 
Teatralia Sobótkowe

19 czerwca godz. 20: 30 PARK MIEJSKI ul. Chyliczkowska
- koncert orkiestry Bębnów „JAM BEFOLA”
- spektakl „Trzy życia Salvadora Dali” - teatr 

„GRUPA PLASTYCZNA PŁAWNA 9”
- nocne granie w plenerowym klubie festiwalowym 

20 czerwca godz. 20: 30 PARK MIEJSKI ul. Chyliczkowska
- koncert zespołu folkowego „ICH TROLE”
- Spektakl „Serce - KOLSKI TEATR PANTOMIMY”
- spektakl „SZOŁ - ŁOŁ” - teatry „NIC PEWNEGO”, 

„ALE ZGRAJA”, „PROJEKT 72”, PIASECZYŃSKIE 
STOWARZYSZENIE RYCERSKIE EODEM TEMPORE, 
K. S. GRAWITACJA

- nocne granie w plenerowym klubie festiwalowym 

21 czerwca godz. 10.00 PARK MIEJSKI ul. Chyliczkowska
- spektakl „Zabawa w śpiącą królewnę” - teatr „BEZ NAZWY” 
- spektakl „Uga - Buga” - teatr „PROJEKT 72”

godz. 20.30 PARK MIEJSKI ul. Chyliczkowska
- koncert zespołu folkowego „WHITE GARDEN”
- spektakl „Cztery Panny Roku” - teatr „PROJEKT 72”
- spektakl „Kwiat paproci” - teatr „ŁUPS”
- nocne granie w plenerowym klubie festiwalowym

22 czerwca godz. 10:00 PARK MIEJSKI ul. Chyliczkowska 
- spektakl „Lis Tonosz” - teatr „ŁUPS”
- spektakl „Murzynek Bambo” - teatr PROJEKT 72

godz. 20:30 PARK MIEJSKI ul. Chyliczkowska
- koncert zespołu „NIC WIELKIEGO”
- spektakl „Bazyliszek” - teatr „W SKARPETKACH”
- spektakl „Żertwa” - teatr „WEJŚCIE EWAKUACYJNE”
- nocne granie w plenerowym klubie festiwalowym 

23 czerwca 10:00 PARK MIEJSKI ul. Chyliczkowska
- spektakl „Calineczka” - teatr S.P. Nr 1
- spektakl „Nie ma tego złego” - teatr „Łazanki”

20: 30 PARK MIEJSKI ul. Chyliczkowska
- „Świętojanki” - obrzędy NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ 

(ognisko, rzucanie wianków) 
- KAPELA „DREWUTNIA” - koncert folkowy 
- nocne granie w plenerowym klubie festiwalowym

Firma Budokrusz pilnie
zatrudni

mężczyzn z grupą
inwalidzką

Praca na terenie Piaseczna.
Informacja: tel. 755 54 40

wew. 106 w godz. 8-16

Na zielonym szlaku
Kilkudziesięciu rowerzystów z gminy Piaseczno spędziło
majówkę, przecierając nowo oznakowany, zielony szlak
rowerowy prowadzący z Kabat w kierunku Góry Kalwarii.

Entuzjastom dwóch kółek dobrej zabawy nie popsuła nawet
szwankująca pogoda. Rowerzyści, wśród których był także burmistrz
Józef Zalewski z synem, wyruszyli w inauguracyjną trasę spod Urzędu
Miasta w kierunku Lasu Chojnowskiego. W Orzeszynie gościnnie ro-
werzystów przyjęła gospodyni Folwarku Pracy Twórczej i Galerii
„Tradycja” pani Agnieszka Wesołowska. 

30 maja zaplanowana jest kolejna wycieczka, tym razem wspólnie z rowerzy-
stami z Konstancina, niebieskim szlakiem, który wiedzie przez sąsiednią gminę. 

Piaseczyński Ośrodek Kultury już po raz piąty organizuje festiwal teatralny.
Przez pięć dni od 19 do 23 czerwca w parku miejskim przy ul. Chyliczkowskiej
odbędą się przedstawienia i koncerty dla dzieci i dorosłych.

Teatralia są szansą na spotkanie z teatrami grającymi spektakle plenerowe - zarówno tymi działającymi
w Piasecznie, jak i zaproszonymi z Polski oraz zespołami grającymi muzykę odmienną od tej serwowanej na
co dzień przez większość stacji telewizyjnych i radiowych. 

W programie obok atrakcji występów teatralnych i koncertów folkowych swoje umiejętności zaprezen-
tują także zawodnicy Klubu Tańca Sportowego „Grawitacja” oraz rycerze z bractwa Eodem Tempore. 

Tradycyjnie już teatralia zakończą się obrządkiem Nocy Świętojańskiej ze wspólnym ogniskiem i rzuca-
niem wianków. 

Festyn w Zalesiu Dolnym
W sobotę 29 maja w godzinach

12 - 18 w Zespole Szkół nr 2 w Za-
lesiu Dolnym przy ul. Aleja Brzóz
26 odbędzie się festyn w programie
którego przewidziano
- Wystawy - trofeów myśliwskich,
starych samochodów, dzwonków itp.; 
- Rozgrywki sportowe 
- Gry i zabawy dla dzieci 
- Loterię fantową 
- Występy muzyczne 
- Bufet 

Festyn parafialny 
w Chylicach

Na wspólny piknik zapraszają or-
ganizatorzy festynu w Chylicach. Im-
preza odbędzie się w niedzielę 30 ma-
ja o godz. 12 mszą świętą na boisku
klubu sportowego. Podczas festynu,
którego głównym celem jest zbiórka
funduszy na budowę kościoła, wystą-
pią artyści, uczniowie szkoły, zorgani-
zowane zostaną zabawy dla dzieci, lo-
teria fantowa oraz mecz księża - za-
wodnicy klubu Laura Chylice. 

fot. M. Ciechomski - starostwo powiatowe
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