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AKTUALNOŚCI

Sprawozdanie burmistrza     
● s. 2

R E K L A M A

33. sesja 
Rady Miejskiej odbędzie

się 10 lutego
o godz. 9

w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5

CMYK

Polikilnika Piaseczno
● s. 4

Zapasy kadetów
● s. 8

Sprawozdanie z 30., 31.,
32. sesji RM  ● s. 3

Spotkanie w „Platerówce”
● s. 5

Budżet na 2005 rok
Wydatki gminy Piaseczno w 2005 roku ustalone zostały na
poziomie 176,4 mln zł, co jest kwotą o ponad 30 mln zł wyż-
szą niż w ubiegłorocznym budżecie. Władze gminy spodzie-
wają się znacznie większych dochodów z podatku od osób
fizycznych i osób prawnych, ponadto gmina otrzyma w tym
roku ok. 15 mln zł dotacji ze środków Unii Europejskiej na
program uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
w gminie Piaseczno. 

Planowane dochody gminy mają wy-
nieść w 2005 roku 180,9 mln zł. Przewi-
dywana nadwyżka budżetowa w wysoko-
ści ponad 4,5 mln zł przeznaczona zosta-
nie na spłatę kredytów i pożyczek. 

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

Gmina Piaseczno od kilku lat zajmu-
je czołowe pozycje w ogólnopolskich
rankingach związanych z wydatkami in-
westycyjnymi. W tegorocznym budżecie
na inwestycje przewidziano 56,8 mln zł,
co stanowi 32,2 proc. wydatków ogółem
i jest sumą o 12 mln zł większą niż
w ubiegłym roku i o 22 mln zł większą
niż dwa lata temu. 

Lista inwestycji, których część kon-
tynuowana będzie w latach kolejnych,
zawiera blisko sto tytułów. Podobnie jak
w latach ubiegłych najwięcej, bo ponad
60 proc., środków przeznaczonych bę-
dzie na gospodarkę komunalną, głównie
na kanalizację i wodociągi. To, ile w tym
roku uda się zrobić, zależy w dużej mie-
rze od procedur przetargowych na inwe-
stycje realizowane w ramach programu

z wykorzystaniem środków z Funduszu
Spójności. Są one skomplikowane, a na
ich przedłużanie się gmina często nie ma
wpływu. Po rozstrzygnięciu przetargów
w pierwszej kolejności rozpoczną się
prace związane z modernizacją oczysz-
czalni ścieków w Piasecznie. 

Jeśli chodzi o duże inwestycje, roz-
machu nabierze rozbudowa Szkoły Pod-
stawowej nr 5 w Piasecznie wraz z nową
halą sportową, kontynuowana będzie
budowa budynku komendy powiatowej
policji, rozpocznie się budowa budynku
sądu i prokuratury rejonowej oraz budo-
wa kolejnego 32-lokalowego budynku
socjalnego. Sporo, bo prawie 6,5 mln zł,
przeznaczone zostanie na budowę i mo-
dernizację dróg gminnych. 

Ostatecznie na skutek krytycznych
uwag dużej grupy radnych zmniejszone
zostały w budżecie do kwoty 50 tys. zł
środki na projekt budowy zespołu szkół
w Józefosławiu. Burmistrz, doceniając
wagę tej inwestycji, obiecuje jednak, że
postara się wygospodarować większe
fundusze na ten cel. 

Szczegółowy spis inwestycji na rok
2005 zamieściliśmy na s. 4

Projekt wydatków budżetowych na 2005 rok
Ogółem: 176 407 912 zł

Plan wydatków inwestycyjnych na 2005 rok
Ogółem: 56 841 722 zł (32,2% budżetu)

Na ostatniej sesji
Rady Miejskiej bur-
mistrz przekazał na
ręce przewodniczącemu
Rady Miejskiej decyzję
z Brukseli w sprawie do-
finansowania projektu.

czytaj str. 5

Piaseczyńskie trojaczki

Potrójne szczęście zawitało do państwa Beaty i Mariusza Zarębów z Zalesia Dolnego. Karolina,
Łukasz i Bartek urodzili się 12 stycznia 2005 roku w warszawskim szpitalu na ul. Kasprzaka. Dzieci
są zdrowe i rosną jak na drożdżach, szczególnie najmniejszy Bartuś, który, zanim opuścił szpital, mu-
siał trochę przybrać na wadze. 

Wspaniała trójka ma też starszego brata, sześcioletniego Maćka. Trojaczki to oczywiście wielkie
wyzwanie dla rodziców, także finansowe. Władze gminy Piaseczno przekazały w prezencie „malu-
chom” dwa wózki (podwójny i pojedynczy - takie wybrali rodzice) oraz trzy foteliki samochodowe.
Teraz tylko pan Mariusz będzie musiał sprawić sobie nowy samochód, naprawdę duży...

Ferie - „Zima w mieście”
● s. 8

50 milionów

kineskopów!

W styczniu 2005 roku taśmę pro-
dukcyjną zakładów Thomson-Polkolor
opuścił 50. milionowy kineskop. Fran-
cuski koncern Thomsona sprowadził
swoją produkcję do Piaseczna w 1991
roku. Firma ta jest największym praco-
dawcą w gminie Piaseczno, zatrudniając
ok. 3 500 tys. pracowników.

Komunikaty
● s. 7

foto: Ł. Wyleziński

Decyzja na TAK!

Gdzie jest Napomucen?
● s. 5

Burmistrz Piaseczna otrzymał decyzję Komisji Europejskiej
w sprawie przyznania w ramach Funduszu Spójności pomocy
dla projektu pt. „Program uporządkowania gospodarki wodno-
-ściekowej w gminie Piaseczno”. W latach 2005-08 wydanych zo-
stanie na ten cel 201 mln 883 tys. zł, 73 proc. tej sumy, czyli po-
nad 147 mln zł, ze środków europejskich. Realizacja tego pro-
gramu oznaczać będzie ogromny postęp w rozbudowie wodo-
ciągów, a przede wszystkim kanalizacji i oczyszczalni ścieków.
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W okresie tym burmistrz wydał 149 za-
rządzeń, w tym m. in. w sprawach: 

Zatwierdzenia przetargów
- na remont nawierzchni ul. Czajewicza
na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Nada-
rzyńskiej w Piasecznie. Wykonawca - Fal-
-Bruk B. B. Z. Falenta Sp. j. z Warszawy za
cenę ryczałtową brutto 436 776,40 zł; 
- na zakup samochodu osobowego dla
potrzeb Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Piasecznie. Wykonawca -
firma AUTO-PORT Sp. z o. o. z Płocka, za
cenę ryczałtową brutto 46 810 zł; 
- na budowę sieci wodociągowej z przyłą-
czami do posesji w Henrykowie-Uroczu;
Wykonawca - Firma Kołdico z Kajetanów,
za cenę ryczałtową brutto 310 387,44 zł; 
- na rozbudowę SUW Zalesie Dolne.
Wykonawca - firma PT Elmar z Zalesia Gór-
nego, za cenę ryczałtową brutto 1 749
621,85 zł; 
- na dostawę oprogramowania dla Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno. Wykonawca -
Firma TEK s. c. z Grodziska Mazowieckiego,
za cenę ryczałtową brutto 51 413,24 zł. 
- na budowę fragmentów kanalizacji sani-
tarnej w Jazgarzewie. Wykonawca - firma
Zakład Instalacyjno-Budowlany GLOBUD
z Inowrocławia, za cenę ryczałtową brutto
107 236,47 zł; 
- na budowę wodociągu w Gołkowie w ul.
Ceramicznej. Wykonawca - firma PT EL-
MAR z Zalesia Górnego, za cenę ryczałtową
brutto 104 753,00 zł; 
- na projekt kanalizacji deszczowej w uli-
cach al. Pokoju, Wilanowska, Polna zlokali-
zowanych na terenie Zalesia Dolnego i Wól-
ki Kozodawskiej. Wykonawca - TSW-BUD
s. c. z Warszawy, za cenę ryczałtową brutto
42 700 zł; 
- na promocję oraz szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na
terenie sołectw: Żabieniec, Zalesie Górne,
Siedliska, Orzeszyn-Pilawa, Chojnów. Wy-
konawca - Ludowy Klub Sportowy „Jed-
ność” Żabieniec ul. Leśna 15, za cenę ryczał-
tową brutto 104 434 zł; 
- na promocję oraz szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na
terenie sołectw: Jazgarzew, Wólka Kozodaw-
ska, Łbiska, Bogatki, Grochowa-Pęchery,
Gołków Wieś, Bobrowiec, Kamionka. Wy-
konawca - Ludowy Klub Sportowy „Sparta”
Jazgarzew, za cenę ryczałtową brutto 65 700
zł; 
- na promocję oraz szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na
terenie sołectw: Chylice, Chyliczki, Jastrzę-
bie, Józefosław, Julianów. Wykonawca -
Klub Sportowy „Laura” Chylice, ul. Dwor-
ska 5, za cenę ryczałtową brutto 80 000 zł; 
- na promocję oraz szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na
terenie sołectw: Głosków Letnisko, Głosków
Wieś, Wola Gołkowska, Robercin, Bąków-
ka, Antoninów-Kuleszówka, Baszkówka,
Mieszkowo. Wykonawca - Ludowy Klub
Sportowy „Victoria Głosków” Głosków ul.
Wspólna 7, za cenę ryczałtową brutto 90
000 zł; 
- na promocję oraz szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na
terenie sołectw: Złotokłos, Szczaki, Wólka
Pracka, Runów, Henryków-Urocze. Wyko-
nawca - Ludowy Klub Sportowy „Perła”
Szczaki Złotokłos, ul. Traugutta 10, za cenę
ryczałtową brutto 80 000 zł; 
- na wykonywanie pogrzebów i robót mu-
rarsko-pogrzebowych na Cmentarzu Komu-
nalnym w Piasecznie. Wykonawca - Zakład
Kamieniarski Dariusz Długołęcki, Piaseczno
ul. Julianowska 24, za cenę jednostkową
brutto zgodnie z załączonym cennikiem do
oferty. 
- na promocję oraz szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży w środowisku miejskim na
terenie miasta Piaseczna. Wykonawca - Klub
Sportowy „Piaseczno”, Piaseczno ul. 1 Maja
16, za cenę ryczałtową brutto 750 000 zł. 

Unieważnienia przetargu
- na projekt kanalizacji deszczowej w uli-
cach: al. Pokoju, Wilanowska, Polna zlokali-
zowanych na terenie Zalesia Dolnego i Wól-
ki Kozodawskiej; 
- na kanalizację sanitarną w Jazgarzewie. 
Ogłoszenia przetargów
- na wykonanie pogrzebów i robót murar-
sko-pogrzebowych na Cmentarzu Komunal-
nym w Piasecznie; 
- na projekt kanalizacji deszczowej w uli-

cach: al. Pokoju, Wilanowska, Polna zlokali-
zowanych na terenie Zalesia Dolnego i Wól-
ki Kozodawskiej; 
- na utrzymanie i urządzanie zieleni na te-
renie miasta i gminy Piaseczno; 
- na dostawę oprogramowania dla Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno; 
- na budowę fragmentów kanalizacji sani-
tarnej w Jagarzewie; 
- na budowę wodociągu w Gołkowie w ul.
Ceramicznej; 
- na promocję oraz szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na
terenie sołectw: Złotokłos, Szczaki, Wólka
Pracka, Runów i Henryków-Urocze; 
- na promocję oraz szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim
z terenu sołectw: Chylice, Chyliczki, Jastrzę-
bie, Józefosław, Julianów; 
- na promocję oraz szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim
z terenu sołectw: Głosków Letnisko, Gło-
sków Wieś, Wola Gołkowska, Robercin, Bą-
kówka, Antoninów-Kuleszówka, Baszkówka,
Mieszkowo; 
- na promocję oraz szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży w środowisku miejskim na
terenie miasta Piaseczna; 
- na promocję oraz szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim
z terenu sołectw: Jazgarzew, Wólka Kozo-
dawska, Łbiska, Bogatki, Grochowa-Pęch-
ery, Jesówka, Gołków Wieś, Bobrowiec, Ka-
mionka; 
- na promocję oraz szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim
z terenu sołectw: Żabieniec, Zalesie Górne,
Siedliska, Orzeszyn-Pilawa, Chojnów; 
- zapytanie o cenę na kredyt na realizację
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pn.
„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej
nr 5 w Piasecznie”; 
- na druk Biuletynu Informacyjnego Mia-
sta i Gminy Piaseczno „Gazeta Piaseczyńska”
w roku 2005; 
- na wykonanie opracowań geodezyjnych
dla potrzeb gminy Piaseczno; 
- na szacowanie nieruchomości gmin-
nych; 
- na określenie różnicy wartości nieru-
chomości; 
- na wykonanie projektu budowlano-w-
ykonawczego wielobranżowego garaży 
w rejonie ul. Energetycznej w Piasecznie
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pro-
jektu rozbiórki istniejących garaży. 

W okresie sprawozdawczym bur-
mistrz zajmował się bieżącymi spra-
wami, w tym m. in.: 

LISTOPAD
17 listopada burmistrz spotkał się z Za-

rządem Towarzystwa Piaseczyńskiej Kolei
Wąskotorowej. Przedmiotem spotkania były
sprawy związane z dalszym funkcjonowa-
niem Kolejki oraz zamierzeniami inwestycyj-
no-remontowymi, a także przekształceniami
własnościowymi. 

18 listopada burmistrz wziął udział
w uroczystym pożegnaniu policjantów koń-
czących staż kandydacki w oddziałach pre-
wencji w Piasecznie. 

22 listopada odbyło się spotkanie bur-
mistrza z Zarządem Stowarzyszenia Miesz-
kańców Zalesinka i Kamionki „Kotyrki”.
Przedmiotem spotkania były sprawy związa-
ne z budową kanalizacji sanitarnej, stanem
dróg lokalnych, rozbudową zespołu szkół
w Gołkowie. Ustalono stałe spotkania Za-
rządu Stowarzyszenia z burmistrzem nt. bie-
żących spraw. 

23 listopada na naradzie kierownictwa
powołano komisję do zorganizowania i prze-
prowadzenia otwartego konkursu ofert dla
podmiotów prowadzących działalność po-
żytku publicznego i zobowiązano ją do wy-
boru odpowiedniej procedury i przygotowa-
nia stosownych materiałów. 

24 listopada burmistrz uczestniczył
w pracach zespołu ds. zmian w ustawie 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym gmin zorganizowanym przez Mi-
nisterstwo Gospodarki i Pracy. 

24 listopada burmistrz i przewodniczący
Rady Miejskiej wzięli udział w zebraniu
z sołtysem i radą sołecką w Józefosławiu.
Omówiono planowane zamierzenia inwesty-
cyjne w budżecie na rok 2005 oraz sprawy
związane z bezpieczeństwem na drogach
(ułożenia dodatkowych „garbów”, popra-

wienie kąta widoczności na skrzyżowaniach). 
25 listopada na spotkaniu z Dowódz-

twem Wojsk Lądowych w Warszawie po-
dziękował za udział wojska w uroczysto-
ściach rocznicowych na terenie gminy Pia-
seczno. 

25 listopada burmistrz spotkał się ze
Społecznym Komitetem Budowy Kanalizacji
i mieszkańcami wsi Chylice. Przedmiotem
spotkania były sprawy związane z trwającymi
pracami projektowymi kanalizacji sanitarnej
w tej wsi oraz zamierzeniami inwestycyjnymi
w ramach unijnego Funduszu Spójności. 

29 listopada odbyło się spotkanie bur-
mistrza ze starostą w sprawach wzajemnych
działań w celu sprawnego załatwienia wnio-
sków związanych z programem uporządko-
wania gospodarki wodno-ściekowej w gmi-
nie oraz utworzenia bazy danych dotyczą-
cych dróg na terenie miasta i gminy Piasecz-
no. 

29 listopada burmistrz spotkał się z dy-
rekcją departamentu budżetu i majątku
skarbu państwa Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści oraz dyrekcją sądu okręgowego w spra-
wach związanych z uściśleniem wzajemnych
działań dotyczących budowy Sądu Rejono-
wego i Prokuratury Rejonowej w Piasecznie. 

30 listopada na posiedzeniu kierownic-
twa zapoznano się z rezultatami badania ren-
towności linii podmiejskich 710 oraz 724 na
podstawie przeprowadzonych w dniach 9-
17 października 2004 r. kompleksowych po-
miarów napełnień oraz ankiet biletowych.
Rentowność ogólna linii 710 - 76,23 proc.
Rentowność ogólna linii 724 - 55,62 proc. 

GRUDZIEŃ
2-5 grudnia burmistrz i radni wzięli

udział w delegacji samorządowej do partner-
skiej gminy Harku w Estonii. 

8 grudnia odbyło się spotkanie burmi-
strza i przewodniczącego Rady Miejskiej
z dyrektorem administracyjnym Politechniki
Warszawskiej w sprawie pozyskania terenów
pod poszerzenie ul. Geodetów i Ogrodowej,
aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowni-
kom dróg. 

8 grudnia burmistrz i przewodniczący
Rady Miejskiej rozmawiali z zastępcą dyrek-
tora departamentu Ministerstwa Finansów
nt. wzajemnych rozliczeń związanych z nową
lokalizacją i budową Urzędu Skarbowego.
Trwają uzgodnienia w tej sprawie również
z wojewodą mazowieckim. 

10 grudnia burmistrz wziął udział
w uroczystym podsumowaniu roku sporto-
wego 2004 zorganizowanym przez Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

13 grudnia odbyło się spotkanie burmi-
strza z mieszkańcami ul. Moniuszki w Chy-
liczkach. Gmina współfinansowała z miesz-
kańcami utwardzenie tamtejszej ulicy. 

15 grudnia burmistrz uczestniczył
w spotkaniu Stowarzyszenia Gmin i Powia-
tów Zlewni Rzeki Jeziorki. Na spotkaniu
omówiono koncepcję zagospodarowania
zlewni rzeki Jeziorki. 

18 grudnia burmistrz wziął udział
w walnym zebraniu Stowarzyszenia Prywat-
nych Właścicieli Nieruchomości w Piasecz-
nie. 

20 grudnia odbyło się spotkanie burmi-
strza i władz powiatu z przedstawicielami
szwedzkiej firmy nt. budowy szpitala w Pia-
secznie. Partnerzy szwedzcy przedstawili
propozycję połączenia publicznej i prywatnej
opieki zdrowotnej z wykorzystaniem środ-
ków strukturalnych Unii Europejskiej.
Szczegółowa propozycja i projekt wniosku
do UE zostaną przedstawione w lutym br. 

21 grudnia na posiedzeniu kierownic-
twa zdecydowano o dofinansowaniu w kwo-
cie 50 tys. zł przebudowy skrzyżowania ul.
3 Maja i ul. Piaseczyńskiej w Złotokłosie. 
Na zebraniu burmistrz poinformował po-

nadto, że sejmik województwa mazowieckie-
go podjął uchwałę w sprawie zaliczenia do
kategorii dróg wojewódzkich ulicy Gerbera
od Sienkiewicza do ronda. W zamian ulica
Sienkiewicza (od ul. Gerbera do ul. Ko-
ściuszki) oraz ul. Kościuszki (od ul. Sienkie-
wicza do ronda) będą drogami gminnymi. 
Skarbnik gminy przedstawiła natomiast opi-
nie składu orzekającego Rejonowej Izby Ob-
rachunkowej do projektu budżetu. Wszyst-
kie uwagi zawarte w tej opinii zostały
uwzględnione w zmianach do projektu bu-
dżetu gminy Piaseczno na 2005 r., który zo-
stał przekazany radnym 16 grudnia 2004 r. 

W grudniu burmistrz oraz radni wzięli udział
w spotkaniach opłatkowych zorganizowa-
nych przez: Polski Komitet Pomocy Spo-
łecznej, Koło Gospodyń Wiejskich i Ośro-
dek Kultury w Złotokłosie, Zarząd Cechu
Rzemiosł, Spółdzielnię Budowlaną i Spół-
dzielnię Rzemieślniczą, Związek Kombatan-
tów i Byłych Więźniów Politycznych, Zwią-
zek Sybiraków, Zarząd Rejonowy Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Piasecznie, Zespół Szkół Specjalnych
w Łbiskach, Ośrodek Szkolno-Wychowa-
wczy w Piasecznie, Liceum Ogólnokształcą-
ce w Piasecznie, Miejsko-Gminny Zarząd
Ochotniczych Straży Pożarnych w Piasecz-
nie, OSP Jazgarzew, Komendę Powiatową
Policji, Starostwo Powiatowe w Piasecznie,
gminę Konstancin-Jeziorna, gminę Leszno-
wola, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno. 

STYCZEŃ
4 stycznia na posiedzeniu kierownictwa

przedstawiona została informacja dotycząca
zagospodarowania placu Piłsudskiego.
Obecnie trwają wszelkie uzgodnienia w za-
kresie instalacji podziemnych z właścicielami
mediów. Po uzyskaniu uzgodnień projektant
przystąpi do pracy. Przewidywany termin
opracowania projektu wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę to koniec czerwca br.
Środki przewidziane w budżecie na 2005 r.
na projekt zagospodarowania placu wynoszą
59 000 zł. 

Na posiedzeniu kierownictwa zapozna-
no się także z informacją nt. potrzeb miesz-
kaniowych na terenie gminy Piaseczno. Na
koniec listopada 2004 r. zarejestrowano 702
wnioski o przydział mieszkań. 186 wnio-
sków dotyczy mieszkań jednoosobowych,
145 - mieszkań dwuosobowych, 320 -
mieszkań trzy-, czteroosobowych i 51 -
mieszkań sześcio-, siedmioosobowych. 

11 stycznia władze gminy spotkały się
z zarządem SM Jedność w sprawie wzajem-
nego rozliczenia wygaszenia wieczystego
użytkowania dla terenów zajętych pod drogi
gminne. Dotyczy to ul. Powstańców Warsza-
wy, ul. Sikorskiego, Szkolnej, Fabrycznej
i Kusocińskiego (ogółem 31 789 m kw.) 

Została zaproponowana opcja skom-
pensowania wartości tych gruntów z należ-
nościami SM Jedność wobec gminy. Na
dzień 28.12.04 r. należności te wynoszą
3 048 429,81 zł i obejmują należności z ty-
tułu: 
- opłat za wodę i ścieki - 1 053 924,64 zł (+
odsetki i koszty upomnień - 166 102,64 zł) 
- opłat partycypacyjnych - 1 364 080 zł
(+ koszty procesu i zastępstwa procesowego
- 31 851 zł) 
- podatku od nieruchomości - 72 127 zł
(+ odsetki 2254,90 zł) 
- opłat wieczystego użytkowania - 323
625,10 zł (+ odsetki 34 464,53 zł). 

11 stycznia na posiedzeniu kierownic-
twa burmistrz poinformował, że w Zalesiu
Górnym ma powstać całodobowy posteru-
nek policji. Trwają przygotowania w tym za-
kresie czynione przez komendę. 

11 stycznia burmistrz uczestniczył
w otwarciu filii Raiffeisen Bank Polska SA

w Piasecznie. 
12 stycznia odbyło się spotkanie burmi-

strza i Zarządu Towarzystwa Piaseczyńskiej
Kolei Wąskotorowej z dyrektorem Zakładu
Gospodarowania Nieruchomościami Pol-
skich Kolei Państwowych SA w Warszawie
Wojciechem Misterką w sprawie dalszych
działań organizacyjno-prawnych związanych
z tym obiektem. Uzgodniono wspólne dzia-
łania związane z opracowywaną koncepcją
zagospodarowania tych nieruchomości oraz
uwzględnienie tych zamierzeń w strategii
zrównoważonego rozwoju miasta i gminy
Piaseczno w szczegółowym programie rewi-
talizacji obiektów zabytkowych. 

5 stycznia burmistrz wziął udział w wal-
nym zebraniu sprawozdawczym w OSP
Chojnów. 

16 stycznia burmistrz uczestniczył
w podsumowaniu III Halowego Turnieju
Piłki Nożnej o Puchar Victorii Głosków. 

19 stycznia odbyło się spotkanie burmi-
strza z dyrektorami Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Zalesiu Górnym oraz przed-
stawicielem rady sołeckiej w sprawie właści-
wego zagospodarowania boiska w Zalesiu
Górnym. 
Podjęto ustalenia, że zostaną przygotowane
odpowiednie dokumenty dotyczące powoła-
nia stowarzyszenia sportowego, które będzie
zarządzać tym obiektem. Zaplanowano ko-
lejne spotkanie w tej sprawie w pierwszym
tygodniu marca br. 

19 stycznia burmistrz wziął udział w po-
siedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki. 

19 stycznia odbyło się spotkanie władz
gminy Piaseczno z burmistrzem miasta i gmi-
ny Konstancin-Jeziorna nt. wspólnego działa-
nia przy remoncie granicznej ulicy Działko-
wej w Józefosławiu. Ustalono wzajemną par-
tycypację gmin w remoncie tej ulicy. 

22 stycznia burmistrz uczestniczył
w walnym zebraniu sprawozdawczym OSP
Piaseczno. 

24 stycznia burmistrz wziął udział w III
Posiedzeniu Polsko-Estońskiej Komisji Mię-
dzyrządowej ds. Współpracy Międzyregio-
nalnej. Omówiono dotychczasową współ-
pracę pomiędzy regionami i samorządami
lokalnymi w obu krajach. 

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 komi-
sji problemowych RM - informacja pisemna
o podjętych czynnościach związanych z tymi
wnioskami przedkładana jest przewodniczą-
cemu Rady Miejskiej. 

Burmistrz przyjmuje interesan-
tów w każdy poniedziałek po uprzed-
nim umówieniu spotkania.
Tel. 701 75 88
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SPRAWOZDANIE Z  PRACY  BURMISTRZA
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 16 listopada 2004 r. do 27 stycznia 2005 roku (pomiędzy 30. a 32. sesją Rady Miejskiej). 

Naszym zamierzeniem od początku obec-
nej kadencji była budowa Gimnazjum nr
2 w Piasecznie, następnie rozpoczęcie budowy
Szkoły Podstawowej nr 5 oraz budowa szkoły
w Józefosławiu. Projekt szkoły wykonany jesz-
cze w 2000 roku przewidywał, że powstanie
duży kompleks oświatowy za sumę ponad 20
mln zł. Zdaniem radnych to za duże przedsię-
wzięcie, aby realizować je równocześnie z bu-
dową budynku policji, sądu i prokuratury oraz
rozbudową Szkoły nr 5 w Piasecznie. 

Dlatego w projekcie budżetu zgłoszo-
nym Radzie Miejskiej w listopadzie zapro-
ponowałem realizację pierwszego etapu,
czyli budowę w ciągu dwóch lat (2005-06)
szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z ma-
łą salą gimnastyczną za 14,5 miliona zło-
tych. Ta propozycja nie znalazła poparcia
większości w komisjach Rady Miejskiej
z tych samych wymienionych wyżej powo-
dów. 

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu
przyjętą przez Radę Miejską wszystkie wnioski
komisji problemowych były skierowane do
komisji finansów, a ta w składzie poszerzo-

nym o przewodniczących innych komisji Ra-
dy przeanalizowała wszystkie wnioski i po
przegłosowaniu przekazała do burmistrza.
Wśród nich przekazano mi wniosek o zmniej-
szenie planowanych wydatków na szkołę
z kwoty 2 mln 350 tys. zł do 50 tys. zł.

Zgodnie z wnioskiem zmniejszyłem
więc kwotę do sumy proponowanej przez
radnych, aby tylko radni pozostawili w bu-
dżecie odpowiednią pozycję. W ciągu kilku
następnych miesięcy postaram się przekonać
radnych, że mamy na to pieniądze i jesteśmy
w stanie podołać budowie. Nie boimy się
prowadzić dwóch dużych inwestycji oświa-
towych jednocześnie. Przecież nie tak dawno
prowadziliśmy budowę Gimnazjum nr
2 w Piasecznie i budowę hali sportowej wraz
z dodatkowymi salami w Głoskowie i oba
obiekty nie tylko funkcjonują, ale jeszcze zo-
stały wybudowane w ekspresowym tempie. 

Józef Zalewski,
burmistrz miasta i gminy

Kiedy powstanie szkoła w Józefosławiu?
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Pan Mieczysław Grodzki Prezes Powiatowej Izby Gospodarczej w Piasecznie powołany został
na stanowisko Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.
Ta zaszczytna funkcja w najwyższym w Polsce organie samorządu spółdzielczego liczącego
ponad 13 tysięcy spółdzielni i 8 milionów członków. Z tej okazji Pan Mieczysław Grodzki
zaproszony został na styczniową sesję Rady Miejskiej, gdzie odebrał gratulacje z rąk
burmistrza Józefa Zalewskiego i przewodniczącego rady Józefa Wierzchowskiego.

Sprawozdanie z 31. sesji Rady Miejskiej

Najważniejszym punktem obrad sesji,
która odbyła się 30 grudnia 2004 r., było roz-
patrzenie projektu budżetu miasta i gminy
Piaseczno na rok 2005. 

Sesję otworzył i poprowadził przewodni-
czący RM Józef Wierzchowski. 

Na wstępie sprawozdanie z prac kierow-
nictwa przedstawili przewodniczący Rady
i burmistrz Józef Zalewski. 

Zanim przystąpiono do dyskusji i głoso-
wania w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na rok 2005, radni zapoznali się z pozytywną
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz
z opiniami wszystkich komisji Rady Miejskiej,
które przez kilka tygodni zajmowały się
przedstawionym przez burmistrza projektem

budżetu. 
Po przeprowadzonej dyskusji budżet

miasta i gminy Piaseczno na rok 2005 został
przyjęty: za głosowało 15 radnych, przeciw je-
den, trzech radnych wstrzymało się od głosu. 

W dalszej części obrad radni ustalili listę
wydatków, które nie wygasają z upływem ro-
ku budżetowego 2004, oraz skorygowali plan
budżetu na 2004 rok. 

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

Rada Miejska w Piasecznie w dniu 20 stycznia 2005 r. zatwierdziła ta-
ryfy oraz warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez
MSBM „Patronat-3”. Cena wody wynosi 2,19 zł/m3 + VAT oraz oplata
stała w wysokości 2 zł miesięcznie.

Sprawozdanie z 30. sesji Rady Miejskiej

Sesję, która odbyła się 16 grudnia, otwo-
rzył i poprowadził przewodniczący Rady
Miejskiej Józef Wierzchowski. 

Przed rozpoczęciem obrad dzieci ze SP
nr 5 w Piasecznie przedstawiły program jaseł-
kowy. Następnie przewodniczący Rady i bur-
mistrz Józef Zalewski w imieniu mieszkańców
gminy powitali rodzinę państwa Masłow-
skich, repatriantów z Kazachstanu. 

Po przyjęciu protokołu z 29. sesji spra-
wozdanie z działalności za okres między sesja-
mi przedstawili przewodniczący Rady i bur-
mistrz Józef Zalewski. 

Następnie radni składali wnioski i inter-
pelacje. 

W pierwszej części obrad radni wprowa-
dzali zmiany do budżetu. Zwiększono docho-
dy gminy z tytułu: 
- kary umownej w kwocie 1 143 tys. zł na-
liczonej firmie WITBUD za niewykonanie
w terminie zadania inwestycyjnego pn. „Mo-
dernizacja kotłowni w szkołach i przedszko-
lach”; 
- niewykorzystania środków finansowych
na przeciwdziałanie alkoholizmowi do
30.10.2004 r. w kwocie ponad 520 tys.
(środki te przekazano na dochody jednostki); 
- wpłaty ze Społecznego Komitetu Budo-
wy Kanalizacji w Zalesiu Dolnym z przezna-
czeniem na sfinansowanie wydatków inwesty-
cyjnych; 
- wpływów z tytułu obsługi gospodarki
mieszkaniowej (woda, kanalizacja) w kwocie
ponad 1,6 mln zł; 
- podatku rolnego o 60 tys. zł; 
- podatku dochodowego od osób praw-
nych o 1,9 mln zł. Faktyczne wykonanie tego
podatku na dzień 31.10. wynosi ponad 11 ml
zł; 
- dotacji celowej otrzymanej z Mazowiec-
kiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 354
tys. zł, która została przekazana na świadcze-
nia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowne; 
- wpływów z podatku dochodowego od
osób prawnych o ponad 320 tys. zł; 
- dotacji z gminy Lesznowola za dzieci bę-
dące mieszkańcami gminy Lesznowola
uczęszczające do przedszkoli niepublicznych
w naszej gminie (53 tys. zł). 

Zmniejszono dochody o kwotę ponad
2 mln zł z tytułu niezrealizowania wpływów
z odpłatnego nabycia prawa własności nieru-
chomości. W związku z brakiem możliwości
w 2004 roku pozyskania premii na termomo-
dernizację SP nr 5 gmina odstąpiła od zacią-
gnięcia kredytu w kwocie 313,5 tys. zł. Zada-
nie to zostanie zrealizowane w roku bieżącym
także ze środków kredytu. 

Mniejsze, niż przewidywano (o blisko
800 tys. zł), były dochody z podatku od nie-
ruchomości (w wyniku nieterminowych płat-
ności, rozłożeń na raty, umorzeń) i podatku
od środków transportowych (o 250 tys. zł)
oraz z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych (o 2,6 mln zł). 

Radni zmienili plan wydatków budżetu
gminy zgodnie z wnioskami, które wpłynęły
z wydziałów (m. in. przyznali 21 tys. zł na za-
kup paliwa dla komendy powiatowej policji).
Po pozytywnej opinii komisji finansów
zmniejszyli rezerwę ogólną o środki przezna-
czone na zakup sprzętu komputerowego dla
Gminnego Centrum Reagowania. Zmienili
także plan dla straży miejskiej poprzez zwięk-
szenie środków na wynagrodzenia i pochod-
ne, a zmniejszenie na wydatki bieżące. Po-
trzeba taka pojawiła się ze względu na przy-
wrócenie do pracy pracownika, dla którego
wynagrodzenia nie były zaplanowane, oraz
z powodu większej, niż przewidywano, liczby
godzin nadliczbowych. Obecnie w straży
miejskiej pracuje 14 osób. Prawie 440 tys. zł
radni przekazali gminie Lesznowola w ramach
dotacji na dzieci będące mieszkańcami naszej
gminy, zaś uczęszczające do przedszkoli nie-
publicznych na terenie Lesznowoli. Po pozy-
tywnej opinii komisji finansów przeznaczono
43 tys. zł na zakup sprzętu na wyposażenie
karetek pogotowia ratunkowego zgodnie
z porozumieniem zawartym ze starostwem
powiatowym. 

O prawie 12 tys. zł zwiększyły się wydat-
ki gminy z tytułu naprawy samochodu bojo-
wego OSP Bogatki, naprawy i konserwacji
systemu selektywnego wywołania oraz opłaty
podatku od nieruchomości za działalność go-
spodarczą w 2004 r. na terenie GOSiR. 
Zwiększyły się natomiast o prawie 14 tys. zł
wydatki z tytułu zakupu i montażu autopom-
py w samochodzie pożarniczym OSP Gro-
chowa, zakupu wyciągarki do samochodu
OSP Złotokłos oraz wpłaty na PFRON. 
Prawie 5 tys. zł radni przekazali dla szkół pod-
stawowych nr 1, 3, 5 i szkoły w Zalesiu Gór-
nym z przeznaczeniem na adaptację pomiesz-
czeń szkolnych na gabinety profilaktyki zdro-
wotnej. 

Rada Miejska ustaliła wykaz wydatków,
które nie wygasają z upływem roku 2004.
Określiła również stawki podatku od nieru-
chomości w związku z tym, że poprzednia

uchwała na ten temat traci moc z końcem
2004 roku. Stawki pozostaną na poziomie ro-
ku ubiegłego. Radni przyjęli także uchwałę
w sprawie zwolnień z podatku od nierucho-
mości na 2005 rok. Zwolniono z podatku: 
- grunty, budynki lub ich części oraz bu-
dowle stanowiące własność gminy, o ile nie są
we władaniu osób fizycznych, prawnych lub
jednostek organizacyjnych niemających oso-
bowości prawnej, 
- grunty, budynki lub ich części oraz bu-
dowle będące w posiadaniu gminnych jedno-
stek organizacyjnych działających w formie
jednostek i zakładów budżetowych oraz
gminnych instytucji kultury z wyjątkiem nie-
ruchomości lub ich części wynajmowanych
lub wydzierżawianych przez te jednostki oso-
bom trzecim na prowadzenie działalności go-
spodarczej, 
- grunty zajęte na zieleńce komunalne
i cmentarze, 
- grunty, budynki lub ich części oraz bu-
dowle wykorzystywane na potrzeby straży po-
żarnych z wyjątkiem nieruchomości lub ich
części wynajmowanych lub wydzierżawionych
osobom trzecim na prowadzenie działalności
gospodarczej, 
- powierzchnie zajęte przez lokatorów na
podstawie decyzji administracyjnej o przy-
dziale lokalu mieszkalnego w budynkach wie-
lomieszkaniowych nieposiadających lokali
użytkowych stanowiących własność osób fi-
zycznych. 

Radni przyjęli stawki podatku od środ-
ków transportowych na 2005 rok i zasady
zwolnienia z tego podatku. Zwolnione z nie-
go są samochody ciężarowe wykorzystywane
przez straż pożarną, samochody gminne oraz
jeden samochód ciężarowy wykorzystywany
wyłącznie na cele związane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego położonego na terenie
gminy. Określili także wzory formularzy i de-
klaracji podatkowych. 

Następnie radni dokonali zmiany uchwa-
ły z 30 sierpnia 2003 roku zatwierdzającej
plan zagospodarowania przestrzennego części
wsi Bąkówka - etap I. Zmiana polegała na
wprowadzeniu do uchwały zapisu, który
omyłkowo został pominięty w przedłożonym
do zatwierdzenia planie. Na wniosek miesz-
kanki Gołkowa radni podzielili II etap planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi
Gołków na dwa obszary - IIA i IIB. Odrzuco-
ne zostały zarzuty wniesione do projektów
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Bogatki - etap IV i czę-
ści Piaseczna - teren śródmieścia etap II. Za-
twierdzono miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego części Piaseczna dla obsza-
ru ograniczonego ulicami: Pomorską, Konop-
nickiej, Redutową, Graniczną, przedłużeniem
ul. Granicznej do al. Brzóz, rzeką Jeziorką, to-
rami kolei radomskiej i ul. Sienkiewicza. 

Następnie Rada Miejska postanowiła za-
liczyć do kategorii dróg gminnych istniejące
i projektowane drogi lokalne w części wsi Je-
sówka oraz projektowane drogi lokalne części
wsi Bąkówka (etap I). 
Nadano nazwy ulicom: Karolinki w Piasecz-
nie i Świętego Mikołaja w Chylicach. 
Radni odrzucili skargę mieszkańców ul. Pu-
tramenta na działalność wiceburmistrza mia-
sta i gminy Piaseczno z uwagi na jej bezzasad-
ność. Nie oznacza to jednak rezygnacji z za-
miaru polubownego załatwienia sporu mię-
dzy mieszkańcami. Gmina zamierza uczynić
wszystko, by możliwe było rozwiązanie kon-
fliktu w drodze ugody zadowalającej obie
strony. 

Burmistrz otrzymał upoważnienie do za-
warcia porozumienia międzygminnego z mia-
stem stołecznym Warszawą dotyczącego wy-
konywania lokalnego transportu zbiorowego
na terenie gminy Piaseczno. 

Następnie radni powołali nowego zastęp-
cę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Ko-
lejną uchwałą Rada Miejska wyraziła zgodę na
użyczenie na rzecz Zakładu Energetycznego
Warszawa Teren SA Rejon Konstancin-Jezio-
rna części działki gminnej w celu przeprowa-
dzenia linii energetycznej i związanych z nią
urządzeń oraz umożliwienia dokonywania
niezbędnych remontów i konserwacji. Radni
zgodzili się także na zawarcie umowy użytko-
wania na czas nieoznaczony pasa gruntu
o szerokości 1 m na działce gminnej, w któ-
rym znajdować się będzie kabel energetyczny
zasilający dwa budynki socjalne przy ul. Urba-
nistów. Ostatnia uchwała Rady Miejskiej do-
tyczyła wyrażenia zgody na nieodpłatne naby-
cie przez gminę od Agencji Nieruchomości
Rolnych działki położonej we wsi Gołków.
Działka ma być przeznaczona pod przepom-
pownię ścieków. 

Po wolnych wnioskach i odpowiedziach
na interpelacje sesję zakończono. 

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

Sprawozdanie z 32. sesji Rady Miejskiej

Sesję, która odbyła się 27 stycznia, otwo-
rzył i poprowadził przewodniczący Rady Miej-
skiej Józef Wierzchowski. 
Po przyjęciu protokołu z 31. sesji sprawozda-
nie z działalności za okres między sesjami
przedstawili przewodniczący Rady i burmistrz
Józef Zalewski. 

Następnie radni składali wnioski i inter-
pelacje. 

W pierwszej części obrad radni wprowa-
dzali zmiany do budżetu, m. in. zwiększono
wydatki gminy o prawie 10 tys. zł w związku
z zasądzonymi kosztami procesu oraz odsetka-
mi od wpłaconej kaucji gwarancyjnej (zatrzy-
manej jako zabezpieczenie należytego wyko-
nania umowy zawartej między gminą Piasecz-
no a Warszawskim Przedsiębiorstwem Robót
Inżynieryjnych „Hydrocentrum”). O tę samą
kwotę zmniejszono wydatki na administrację
publiczną (ze względu na niższe ubezpieczenie
komunikacyjne i majątkowe). 

Radni podjęli decyzję o zaciągnięciu kre-
dytu krótkoterminowego w kwocie 914 tys. zł
na termomodernizację SP nr 5. Kredyt ten zo-
stał zaplanowany w budżecie na 2005 rok.
Upoważnili także burmistrza do zaciągnięcia
zobowiązań długoterminowych na lata 2006 (
mln zł) i 2007 (5 mln zł) na budowę siedziby
sądu rejonowego i prokuratury. 

Rada Miejska zezwoliła (w związku ze
zmianą ustawy o finansach publicznych likwi-
dującą środki specjalne) na gromadzenie przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół i Liceum Ogólnokształcące własnych
dochodów na wydzielonym rachunku banko-
wym. 

Radni dodali do zadań remontowych na
rok 2005 wykaz dróg gruntowych, które zo-
staną utwardzone tłuczniem. Na wniosek ko-
misji finansów i inwestycji radni dodali także
do uchwały budżetowej wykaz inwestycji wie-
loletnich w 2005 roku dotyczący projektów
i wykonania oświetlenia na terenie gminy. 

Podjęto także uchwałę w sprawie zmiany

unieważnionych przez kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie stawek po-
datku od środków transportowych na 2005
rok. Rada Miejska w związku z przyznaną sub-
wencją oświatową na 2005 rok uchwaliła wy-
sokość dotacji przewidzianą na jednego ucznia
w szkołach niepublicznych na kwotę 261 zł
miesięcznie, a na jednego ucznia w przedszko-
lach niepublicznych na kwotę 384 zł miesięcz-
nie. Kolejna uchwała dotyczyła ustalenia wy-
sokości opłat pobieranych za korzystanie
z obiektów GOSiR. 

Po wyczerpującej dyskusji radni wyrazili
zgodę na darowiznę przez gminę Piaseczno na
rzecz skarbu państwa części nieruchomości (8
tys. m kw.) położonej w Piasecznie przy ul.
Energetycznej róg ul. Puławskiej z przeznacze-
niem pod budowę nowej siedziby Urzędu
Skarbowego. 

Nadano nazwę Londyńska ulicy położo-
nej w Józefosławiu (odchodzącej od ul. Osie-
dlowej). 

Rada Miejska podjęła decyzję o przystą-
pieniu do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części wsi Je-
sówka I oraz o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Wólka Pracka - Za-
wady. 
Kolejną uchwałą radni nadali godność Hono-
rowego Obywatela Gminy Piaseczno Panu Je-
rzemu Duszy. 

Ostatnia uchwała dotyczyła zatwierdzenia
taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę Młodzieżowej Spółdzielni
Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat 3” osie-
dla Przy Kamieniu. 

Po wolnych wnioskach i odpowiedziach
na interpelacje sesję zakończono. 

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

Pomoc
pogorzelcom

Do redakcji „Gazety Piaseczyń-
skiej” zgłosił się pan Józef Kardyś,
mieszkaniec Piaseczna, który za na-
szym pośrednictwem pragnął podzię-
kować pracownikom urzędu miasta za
pomoc udzieloną mu po pożarze do-
mu. 

Kiedy jesienią 2004 roku państwu
Kardysiom spłonął drewniany dom,
gmina zainteresowała się ich tragiczną
sytuacją. Dziś mieszkanie przy ul. Pia-
skowej 11 w Piasecznie jest już wyre-
montowane. Oprócz wsparcia finanso-
wego gmina pomogła też w założeniu
światła i wody. 

- Pożar zaskoczył mnie i żonę w bia-
ły dzień - wspomina pan Józef. - Od lat
chodzę po różnych urzędach, ale z tak
ludzką i życzliwą reakcją nigdy się jesz-
cze nie spotkałem w żadnej instytucji. 

Pragnę na łamach prasy serdecznie
podziękować pracownikom Urzędu Mia-
sta, a szczególnie burmistrzowi Józefowi
Zalewskiemu za osobiste zaangażowa-
nie - brakuje mi słów wdzięczności.

Konferencja
polsko-estońska
Przedstawiciele gminy Piasecz-
no uczestniczyli w III posiedze-
niu Polsko-Estońskiej Komisji
Międzyrządowej ds. Współpra-
cy Międzyregionalnej zorgani-
zowanym przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji.

W spotkaniu wzięli udział przedsta-
wiciele rządu obu państw oraz samo-
rządów utrzymujących bliskie kontakty
z estońskimi partnerami. W składzie 9-
osobowej delegacji estońskiej znaleźli
się także przedstawiciele z naszej part-
nerskiej gminy Harku. 

Na konferencji omówione zostały
możliwości współpracy w zakresie edu-
kacji, sportu, wymiany nauczycieli
i młodzieży, wymienione zostały także
doświadczenia odnośnie rozwiązywa-
nia lokalnych problemów komunalnych
i socjalnych oraz uzyskiwania środków
z funduszy Unii Europejskiej. 

Spotkanie było także okazją do ro-
boczych rozmów pomiędzy burmi-
strzem gminy Piaseczno a władzami
gminy Harku na temat tegorocznych
wymian młodzieży pomiędzy gminami.

Zaproszenie
na seminariów
GGmmiinnaa  PPiiaasseecczznnoo  uucczzeessttnniicczzyy
ww rreeaalliizzoowwaannyymm  pprrzzeezz  UUEE  pprrooggrraa--
mmiiee  „„GGrreeeenn  CCiittiieess  BBuuiillddiinngg””..

W ramach tego programu odbędą
się seminaria dla mieszkańców i firm
zlokalizowanych na terenie gminy, któ-
rych tematyka poświęcona będzie ra-
cjonalnemu gospodarowaniu energią. 

Pierwsze seminarium z tego cyklu
odbędzie się w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta 24 lutego o godz. 11.00

Program seminarium:
1111..0000  --  1111..3300
Ustawa Termomodernizacyjna · warun-
ki korzystania·opłacalność
1111..3300  --  1122..3300
Systemy wentylacji z odzyskiem ciepła
1122..3300  --  1133..1155
Efektywne systemy docieplania budyn-
ków
1133..1155  --  1144..1155
Zastosowanie kolektorów słonecznych
w budownictwie mieszkaniowym
1144..1155  --  1144..4455
Certyfikacja budynków - Dyrektywa
Unii Europejskiej o charakterystykach
energetycznych budynków
1144..1155  --  1155..1155
Pytania, dyskusja

Burmistrz Józef Zalewski zaprasza
mieszkańców i wszystkie zaintereso-
wane firmy do udziału w seminarium.

foto: Ł. Wyleziński
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TTrraannssppoorrtt  ii łłąącczznnoośśćć::
budowa ulic: 
- ul. Droga Dzików od ul. Pionierów do ul. Jastrzębi lot 

w Zalesiu Górnym
- ul. Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawskiej wraz z bu

dową kanalizacji deszczowych, przyłączy wodno-kanaliz
acyjnych, modernizacją oświetlenia 

- al. Kalin od ul. Topolowej do ul. Rejtana
- ul. Czajewicza od ul. Sienkiewicza do ul. Nadarzyńskiej
- ul. Towarowej od ul. Wojska Polskiego do targowiska
- ul. Tulipanów do ul. Geodetów
- ul. Fabrycznej od ul. Powstańców Warszawy do ul. Woj-

ska Polskiego
- ul. Kościuszki od. Ul. Sienkiewicza do Ronda Solidarno-

ści
- ul. Nowej
- placu Wolności w Zalesiu Dolnym
- przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy 

z ul. Okulickiego - prawoskręt 
wykonanie projektów ulic: 

- ul. Orzeszkowej 
- ul. Prusa
- ul. Zgody od ul. Chyliczkowskiej do Przedszkola Nr 10 + 

parking
- ul. Zielonej od ul. Chyliczkowskiej do ul. Przesmyckiego
- ul. Chełmońskiego 
- ul. Niecałej
- ul. Towarowej od ul. Dworcowej do targowiska i projekt 

parkingu przy targowisku
- ul. Łabędziej pomiędzy ul. Mleczarską a ul. Puławską
- ul. Jarząbka
- ul. Kościelnej
A ponadto: 
- projekt na zagospodarowanie przestrzenne Placu Piłsud

skiego w Piasecznie 
- aktualizacja projektu ul. Ogrodowej
- wykupy gruntów pod budowę ul. Wilanowskiej
- projekt chodnika z odwodnieniem i oświetleniem w Bo

gatkach, wykup gruntów
- budowa chodników do Szkoły w Złotokłosie
- finansowanie projektu modernizacji dróg wojewódzkich 

ul. Stołecznej i Pod Bateriami od ul. Pomorskiej do
ul. Głównej w Gołkowie 

- koncepcja ul. Tukanów od osiedla Multi-Hek do ul. Ja-
rząbka

- odwodnienie ulic: Al. Zgody, Wilanowska, Polna
- przeniesienie i inwentaryzacja istniejących garaży przy ul. 

Energetycznej
- Oświetlenie: 
- oświetlenie ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu
- projekt i wykonanie oświetlenia na terenie gminy Piasecz-

no projekt sygnalizacji świetlnej na ul. Głównej przy szko-
le w Gołkowie

GGoossppooddaarrkkaa  ggrruunnttaammii  ii nniieerruucchhoommoośścciiaammii::  
- kontynuacja budowy budynku komunalnego gminy 

z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Policji
- budowa budynku komunalnego gminy z przeznaczeniem 

na Sąd i Prokuraturę Rejonową
- projekt na adaptację pomieszczeń obecnej komendy po-

licji na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
- projekt budynku socjalnego z 32 lokalami przy ul. Jerozo

limskiej
- rozliczenie ryczałtu za wykonanie sieci cieplnej od ul. 

Szkolnej do budynku Policji
- węzeł cieplny GOSIR
- dokumentacja techniczna sieci i przyłączy cieplnych

BBeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  ppuubblliicczznnee  ii oocchhrroonnaa  pprrzzeecciiwwppoożżaarroowwaa::
- zakup podwozia samochodu gaśniczego dla jednostki 

OSP w Jazgarzewie
- budowa garażu z podjazdem dla OSP w Bobrowcu

OOśśwwiiaattaa  ii wwyycchhoowwaanniiee::
- Szkoły Podstawowe: 
- rozbudowa SP nr 5 wraz z budową nowej hali sportowej 

i termomodernizacją szkoły
- budowa boiska ze sztuczną trawą przy SP nr 1

- budowa boiska ze sztuczną trawą przy SP nr 2
- dobudowa do sali sportowej przy SP w Jazgarzewie ma

gazynu na sprzęt sportowy
- wykonanie projektu i modernizacji kotłowni w 7 szkołach 

i 4 przedszkolach na terenie gminy
- dokumentacja na budowę stołówki ze świetlicą przy SP 

w Chylicach
- przygotowania do budowy szkoły podstawowej i gimna-

zjum w Józefosławiu
- Gimnazja: 
- projekt budowy gimnazjum w Golkowie
- Przedszkola: 
- projekt lub adaptacja budynku w Zalesiu Górnym na po-

trzeby przedszkola
- rozbudowa Przedszkola nr 8 w Piasecznie

GGoossppooddaarrkkaa  śścciieekkoowwaa  ii oocchhrroonnaa  wwóódd  ((zzee  śśrrooddkkóóww  wwłłaa--
ssnnyycchh))::
Kanalizacja: 
- Zalesie Dolne, Gołków, Kamionka, Osiedle Orężna, 

Bobrowiec
- Wola Gołkowska i Robercin, etap II, III, IV
- Zalesia Górne, Domanka i część Jesówki
- ul. Chyliczkowska i Zielona w Piasecznie
- przyłącza kanalizacyjne w Głoskowie
- Wólka Kozodawska w rejonie ul. Herbacianej Róży
- koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie, 

Szczakach, Wólce Prackiej, Henrykowie Uroczu, Runo-
wie, (rejon IV) 

- koncepcja i projekt kanalizacji sanitarnej dla Bogatek, 
Grochowej, Pęcher i Wólki Pęcherskiej

Wodociągi: 
- Kolonia Nowinki
- Wólka Pracka
- ul. Okrzei, Iwaszkiewicza, Przesmyckiego w Piasecznie
- Runów
- ul. Orzeszkowej, Niecałej, Wschodniej, Chyliczkowskiej, 

Zielonej w Piasecznie
- Henryków Urocze IV etap
- przewód wodociągowy od SUW Siedliska do 

ul. Żeromskiego 
- rozbudowa SUW Zalesie Dolne
- projekt wodociągu w ul. 17-go Stycznia w Piasecznie
Pozostałe: 
- odwodnienie uli: Warszawskiej, Rzecznej, Sosnowej, 

Wierzbowej w Złotokłosie
- spinka sieci wodociągowej: Głosków-Mieszkowo
- spinka sieci wodociągowej: Zalesie Dolne-Głosków
- spinka sieci wodociągowej: Zalesie Dolne-Bobrowiec
- spinka sieci wodociągowej: Zalesie Górne
- spinka sieci wodociągowej: ul. Krucza, ul. Traktorzystów
- wykonanie obrukowania studni kanalizacyjnych betono-

wych w drogach gruntowych w Zalesiu Dolnym

KKuullttuurraa  ffiizzyycczznnaa  ii ssppoorrtt::  
- wentylacja hali sportowej w GOSiR

PPllaannoowwaannee  iinnwweessttyyccjjee  ww rraammaacchh  FFuunndduusszzuu  SSppóójjnnoośśccii  UUEE::  
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 

w Piasecznie
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej
- budowa magistrali wodociągowej na odcinku od ul. Ener-

getycznej przez Mleczarską, Powstańców Warszawy do 
ul. Tukanów

- modernizacja pompowni „Raszyńska”
- budowa kanalizacji sanitarnej: 
- osiedle Orężna - etap III
- Żabieniec, Siedliska - etap I
- Żabieniec, Jastrzębie - etap II
- Jesówka
- Zalesie Dolne - etap II/2
- Zalesie Dolne - etap IV
- Józefosław, Julianów wraz z budową odcinka kolektora 

grawitacyjnego i kanału deszczowego dla miasta 
Piaseczna

- Chylice
- Zalesie Górne - etap VI i Via

Wykaz inwestycji na rok 2005 w gminie Piaseczno

300 tys. zł na stypendia
Powiat uzyskał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie progra-
mów stypendialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z funduszy 
unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Powiat na podstawie wniosków składa-
nych przez uczniów i studentów znajdują-
cych się w trudnej sytuacji materialnej przy-
gotował dwa projekty w ramach działania
2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych po-
przez programy stypendialne Zintegrowane-
go Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego na lata 2004-2006. 

Program stypendialny dla uczniów na
rok szkolny 2004/05 skierowany jest do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowa-
dzonych przez powiat piaseczyński. Obej-
muje te szkoły, które umożliwiają uzyskanie
świadectwa maturalnego. Powiat zawarł tak-
że porozumienia z gminami Piaseczno i Tar-
czyn, które prowadzą licea ogólnokształcące.
Dzięki temu stypendia trafią do uczniów
tych szkół. Łączna kwota, o którą wystąpił
powiat z przeznaczeniem na ten program,
wynosiła prawie 304 tys. zł. Wniosek po-
myślnie przeszedł ocenę i z notą 84 punkty
(w skali do 100) został sklasyfikowany na 29.
pozycji wśród 56 projektów złożonych na

Mazowszu. Komisja oceny projektów działa-
jąca przy marszałku województwa mazo-
wieckiego przyznała kwotę dofinansowania
w wysokości 251 tys. zł. 

Drugi z programów stypendialnych po-
wiatu skierowany jest do studentów pocho-
dzących z rodzin o miesięcznym dochodzie
na osobę nieprzekraczającym 350 zł i mają-
cych stałe zameldowanie na terenie powiatu,
na terenach wiejskich bądź w miastach liczą-
cych do 20 tys. mieszkańców. Warunkiem
otrzymania stypendium jest nieukończenie
25. roku życia oraz trudna sytuacja material-
na. Wniosek powiatu uzyskał bardzo wysoką
ocenę komisji oceny projektów - 92,5 pkt.
Pomimo to kwota dofinansowania wyniesie
tylko 43 tys. zł, a więc prawie o 100 tys. zł
mniej, niż wnioskował powiat. 

Wypłata pierwszych stypendiów na-
stąpi po podpisaniu umów pomiędzy po-
wiatem a marszałkiem województwa ma-
zowieckiego. Każda z osób, której przy-
znane zostanie stypendium, otrzyma

imienne zawiadomienie, w którym okre-
ślona będzie wysokość stypendium oraz
okres wypłacania. Informacja o zakoń-
czeniu prac komisji ds. przyznawania sty-
pendiów zostanie podana do wiadomości
publicznej. 

Należy podkreślić, że nie są już przyj-
mowane żadne nowe wnioski o przyznanie
stypendium. Stypendia obejmą wyłącznie
tych uczniów i studentów, którzy złożyli
w starostwie odpowiednie dokumenty we
wrześniu ub. roku, w fazie przygotowywania
programów stypendialnych. Lista osób oraz
wysokość wypłacanych środków zostaną
określone przez komisję stypendialną, zgod-
nie z regulaminami przyznawania i przekazy-
wania stypendiów. Regulaminy te dostępne
są na stronie internetowej powiatu
www.piaseczno.pl.

Wydział Promocji i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Poliklinika Piaseczno
Od 1 stycznia Szpital Powiatowy w Piasecznie (mający
w dyspozycji 54 łóżka) stał się dziesiątą, należącą do naj-
większych, polikliniką Centralnego Szpitala Klinicznego
MSWiA przy ul. Wołoskiej w Warszawie.

1 lutego, w miesiąc od rozpoczęcia
współpracy pomiędzy CSK a powiatowym
Zakładem Opieki Zdrowotnym odbyła się
konferencja prasowa z udziałem Marka
Durlika, dyrektora CSK oraz Andrzeja
Szyrwińskiego, dyrektora Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Piasecznie i równocześnie
kierownika Polikliniki Piaseczno. W czasie
spotkania z dziennikarzami dyr. Durlik ob-
szernie przedstawił nową sytuację w zakre-
sie świadczenia i organizacji usług medycz-
nych na terenie powiatu. 

CSK MSWiA jest jednym z najwięk-
szych szpitali w Polsce. Obecnie posiada
800 łóżek. W ciągu najbliższych dwóch lat
przybędzie kolejnych 200 łóżek. Leczeni
tu pacjenci dowożeni są z terenu całego
kraju. Szpital posiada 9 poliklinik na Ma-
zowszu (m. in. w Radomiu, Płocku, Cie-
chanowie). 

Naturalnym rejonem zlokalizowanego
na Mokotowie szpitala, skąd pochodzi tak-
że najwięcej pacjentów, są południowe
dzielnice Warszawy oraz południowa część
aglomeracji warszawskiej. Stąd zaintereso-
wanie CSK współpracą ze szpitalem po-
wiatowym w Piasecznie. Wielu pacjentów
z powiatu piaseczyńskiego już wcześniej le-
czonych było w klinice na Wołoskiej.
Z punktu widzenia organizacji opieki nad
pacjentami, a także w celu ułatwienia roz-
liczeń finansowych, dla CSK ważne jest, by
jak najwięcej pacjentów, którzy trafiają do
kliniki, było już w systemie jej Zakładu
Opieki Zdrowotnej. Wcześniej część pa-
cjentów, także z powiatu piaseczyńskiego,
nie była do CSK przyjmowana. Działo się
tak z różnych powodów: nie byli wcześniej
umówieni, zgłaszali się tak jak tysiące in-
nych pacjentów z całej Polski, nie było
możliwości pozyskania środków finanso-
wych na ich leczenie. 

Po wejściu szpitala w Piasecznie
w struktury ZOZ-u na Wołoskiej, sytuacja
całkowicie się zmieniła. Każdy pacjent,
który zgłasza się do lekarzy specjalistów
w przychodni przy ul. Mickiewicza w Pia-
secznie lub trafia do szpitala powiatowego,
jest od razu rejestrowany jako pacjent CSK
MSWiA. Ułatwia to przepływ informacji
i zwiększa możliwości leczenia. Każdy pa-
cjent wymagający opieki, która nie jest
możliwa w Piasecznie, jest natychmiast
przewożony na ul. Wołoską. Szpital wypo-
sażony jest w najnowocześniejszy sprzęt
i zatrudnia bardzo wysoko kwalifikowaną
kadrę medyczną. 

Obecnie pacjent z powiatu piaseczyń-
skiego, jeśli zachodzi taka konieczność, jest
w ciągu jednej godziny przewożony i przyj-
mowany do szpitala przy ul. Wołoskiej.
Takich przypadków w styczniu było już
kilkanaście. W sposób wymierny zwiększa
to bezpieczeństwo pacjentów. Także już
w styczniu bardzo wielu pacjentów zostało
przyjętych na niezbędną diagnostykę. 
Pacjenci z lżejszymi schorzeniami kardio-
logicznymi przyjmowani będą do Ośrodka
Rehabilitacji Kardiologicznej przy ul.
Uzdrowiskowej w Konstancinie-Jeziornie.
CSK dysponuje tam 18 łóżkami kardiolo-
gii zachowawczej. Odciąży to w pewnym
stopniu szpital w Piasecznie

Dyrekcja deklaruje, że będzie dążyć do
tego, by szpital w Piasecznie nie różnił się
standardem od placówki warszawskiej.
W pierwszym kwartale tego roku plano-
wanych jest szereg bardzo ważnych zmian: 
- uruchomienie w Piasecznie oddziału in-
tensywnej terapii medycznej, 
- postawienie do dyspozycji lekarzy za-
trudnionych w szpitalu w Piasecznie do-
brze wyposażonego, i co bardzo ważne,
czynnego 24 godziny na dobę laborato-
rium analitycznego; chodzi o to, by lekarz
miał na bieżąco wszystkie niezbędne para-
metry umożliwiające diagnozę oraz przyję-

cie właściwego trybu postępowania, 
- zlokalizowanie w szpitalu placówki pogo-
towia ratunkowego z gabinetem zabiego-
wym; wzmocni to także obsadę szpitala,
bowiem lekarze w nim pracujący będą
mogli korzystać z pomocy wyspecjalizowa-
nych anestezjologów dyżurujących w po-
gotowiu; zlokalizowanie pogotowia przy
szpitalu ma także służyć koncentrowaniu
usług medycznych w jednym miejscu, tak
by pacjenci wiedzieli, że wszystkie usługi
medyczne, w sposób kompleksowy mogą
otrzymać na ul. Mickiewicza. 

CSK MSWiA przejął także pogotowie
w powiecie piaseczyńskim. Tak jak do tej
pory, powiat obsługiwany jest przez dwie
karetki R stacjonujące w Piasecznie oraz
karetkę W (tzw. karetka wypadkowa po-
siadająca nieco inne wyposażenie) stacjo-
nującą w Górze Kalwarii. Już pierwszy
miesiąc funkcjonowania pokazuje, że po-
trzebna jest jeszcze jedna karetka, która
powinna stacjonować w Konstancinie-J-
eziornie. 

Personel zatrudniony w szpitalu po-
wiatowym będzie systematycznie szkolony
w CSK. Chodzi o to, by w poliklinice Pia-
seczno stosowane były te same standardy
leczenia i opieki, a także procedury jakie są
przyjęte w CSK. Szkolenia dotyczyć będą
zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek. Szkole-
nia pozwolą także nawiązać bezpośredni
kontakt pomiędzy lekarzami zatrudniony-
mi w Piasecznie i na Wołoskiej. Obecnie
trzymiesięczne szkolenie w CSK odbywa
ordynator szpitala w Piasecznie, dr Grze-
gorz Latek. W tym czasie funkcję ordyna-
tora w Piasecznie pełni dr n. med. Hanna
Rdzanek (w CSK jest zastępcą kierownika
Kliniki Kardiologii Inwazyjnej). 

Przejmując od 1 stycznia prowadzenie
szpitala, przychodni specjalistycznej oraz
pogotowia, CSK MSWiA przejął także
wszelkie bieżące zobowiązania wobec pra-
cowników. Nie dotyczy to jednak tych
wszystkich spraw, które obejmują okres
przed 1 stycznia 2005 r. Dyrekcja CSK za-
powiada, że zamierza stopniowo uporząd-
kować sprawy wynagrodzeń personelu za-
trudnionego w Piasecznie. Pracownicy nie
otrzymywali wynagrodzeń z tytułu tzw.
ustawy 203. Personel średni i niższy zara-
biał poniżej standardów istniejących
w CSK. Te oraz inne sprawy związane z za-
trudnieniem i wynagrodzeniem mają stop-
niowo ulegać zmianom. 

W szpitalu w Piasecznie przeprowa-
dzona zostanie część najpilniejszych i naj-
bardziej niezbędnych remontów. W opinii
dyrektora CSK komfort pacjentów i wa-
runki w jakich są leczeni powinny być na-
dal troską samorządu powiatowego. -
Mam nadzieję, że Radzie i Zarządowi Po-
wiatu nie zabraknie determinacji w finan-
sowaniu prac remontowych i inwestycyj-
nych w szpitalu i będą one realizowane po-
dobnie jak do tej pory - mówił Marek
Durlik, dyrektor CSK MSWiA na konfe-
rencji prasowej, która odbyła się 1 lutego. 

Dyrekcja CSK podkreśla, że nie za-
mierza prowadzić walki konkurencyjnej
z niepublicznymi zakładami opieki zdro-
wotnej z terenu powiatu. - Przeciwnie,
chcemy współpracować z jak największą
liczbą podmiotów - mówi Marek Durlik. -
Zachęcamy do podpisywania umów z na-
mi, co umożliwi sformalizowanie tej
współpracy. Ułatwi to przyjmowanie pa-
cjentów kierowanych do szpitala. Skróci
także cykl diagnostyczny i poprawi kom-
fort chorych. CSK nie przyszło do Piasecz-
na po to, by robić biznes. Chcemy nato-
miast tworzyć normalność, a więc ofero-
wać usługi medyczne na najwyższym po-
ziomie - dodaje dyr. Durlik. 

Wydział Promocji i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
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18 grudnia 2004 r. odbyło się walne ze-
branie Stowarzyszenia Prywatnych Właści-
cieli Nieruchomości Piaseczna w Wilii Sta-
ropolska w połączeniu z uroczystą kolacją
wigilijną. 
W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: 
Jego Ekscelencja Ksiądz Prałat Tadeusz So-
wa, Pan Mirosław Szyprowski - prezydent
Polskiej Unii Właścicieli Nieruchomości,
Pan Jerzy Kongiel - starosta powiatu piase-
czyńskiego, Pan Józef Zalewski - burmistrz
miasta i gminy Piaseczno wraz z Małżonką.
Zebranie miało charakter sprawozdawczy.
Sprawozdanie z działalności złożyli: 
- Pan Adam Regner - prezes SPWNP -
z działalności zarządu w roku 2004; 
- Pan Janusz Poncyljusz - skarbnik; 
Pan Wojciech Kaczyński - przewodniczący
komisji rewizyjnej. 

Sprawozdania zostały przyjęte jednogło-
śnie przez członków walnego zebrania. 
Przyjęto poprzez głosowanie zadania dla za-
rządu na lata 2005 i dalsze zgłoszone przez
prezesa SPWNP. Są to m. in.: 
- uczestnictwo w działaniach PUWN w celu
wprowadzenia wolnego rynku mieszkanio-
wego przez władze ustawodawcze Polskiej
Rzeczpospolitej; 
- prowadzenie dalszej współpracy z Urzę-
dem Miasta i Gminy w celu poprawy estety-
ki i wyglądu prywatnych elewacji posesji
w centrum Piaseczna; 

- współpraca z Urzędem
Gminy w celu rozpoczęcia
i prowadzenia rewitalizacji
centrum Piaseczna; 
- rozpoczęcie działalności
zbierania środków na za-
kup sztandaru dla Stowa-
rzyszenia na dzień obcho-
dów dziesięciolecia jego
działalności w roku 2009; 
- utworzenie w roku 2005
Towarzyskiego Klubu
Właścicieli Nieruchomo-
ści w pomieszczeniach za-
interesowanej restauracji
z możliwością spotkań ze
znanymi osobistościami
kultury, polityki i gospo-
darki; 
- uruchomienie w roku 2005 przy pomocy
PUWN punktu konsultacyjnego o podat-
kach katastralnych; 
- organizacja zbiórek charytatywnych na cele
dobroczynne. 

Następnie burmistrz Józef Zalewski po-
informował zebranych o inwestycjach pro-
wadzonych na terenie centrum miasta i dal-
szych zamierzeniach co do jego rewitalizacji.
Przyczyni się ona do wzrostu znaczenia cen-
trum powiatowego miasta Piaseczna. 

Pan burmistrz zaprosił do dalszej owoc-
nej współpracy i za dotychczasową działal-

ność uhonorował prezesa Pana Adama Re-
gnera okolicznościowym wazonem oraz
wznowionym wydaniem książki „Piaseczno
miasto królewskie i narodowe. 

Pan starosta Jerzy Kongiel pogratulował
zarządowi dotychczasowej działalności i ży-
czył dalszej owocnej współpracy z powiatem
i gminą dla dobra miasta i powiatu. 

Na zakończenie części oficjalnej zebrania
Jego Ekscelencja Ksiądz Prałat Tadeusz Sowa
odmówił modlitwę nad opłatkiem, wszyscy
zebrani łamali się nim i składali sobie życze-
nia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Burmistrz uhonorował prezesa Pana Adama Regnera oko-
licznościowym wazonem z herbem gminy Piaseczno

Walne zebranie 

Spotkanie opłatkowe
w „Platerówce”

Jak co roku w
okresie świątecznym
s t o w a r z y s z e n i a ,
o r g a n i z a c j e
kombatanckie oraz
szkoły organizowały
liczne spotkania
opłatkowe.

Tradycyjnie  spo-
tkali się także absol-
wenci „Platerówki”.
W tym roku przypada
60. rocznica pierw-
szej powojennej ma-
tury w „Platerówce”.
Z tej okazji 11 czerwca tego roku odbę-
dzie się III Zjazd Absolwentów i Wycho-
wanków Szkoły. 

Organizacja imprezy jest dodatkowo
umotywowana tym, że minęło już 10 lat
od poprzedniego zjazdu. Termin ten zo-
stał już uzgodniony z dyrekcją szkoły. 
Kalendarz spotkań „Platerówki” na 2005
rok: 
- 20 marca godz. 12.00 - palmowa nie-
dziela - „Wielkanocne jajeczko” w siedzi-
bie „Platerówki”. Spotkanie poprzedzone
mszą św. o godz. 10.30 w kościele para-

fialnym w Zalesiu Dolnym; 
- 21 maja godz. 12.00 - festyn szkolny
pod hasłem „Piękna nasza Polska cała” -
impreza plenerowa na terenie szkoły; 
- 11 czerwca - III Zjazd Absolwentów
i Wychowanków; 
- 4 września godz. 11.00 - ognisko na
Zimnym Dole; 
- 11 grudnia godz. 12.00 - spotkanie
opłatkowe.

Więcej informacji na:
www.platerowka-stowarzyszenie.pl

Pierwotnie gmina zamierzała zgłosić
wniosek o dofinansowanie z Funduszu
Spójności mniejszego projektu, jednak po
wstępnej analizie wniosku przez firmę przy-
gotowującą studium wykonalności zasuge-
rowano, iż w celu osiągnięcia właściwych
efektów ekonomicznych przedsięwzięcia
wskazane jest rozszerzenie proponowanego
wcześniej zakresu. 

Przygotowano nowy, bardziej rozbudo-
wany projekt, który zakłada uporządkowa-
nie i rozbudowę infrastruktury wodno-ści-
ekowej w znacznej części miasta i gminy
Piaseczno. Projekt otrzymał nazwę „Pro-
gram uporządkowania gospodarki wodno-
-ściekowej na terenie miasta i gminy Pia-
seczno”. W czerwcu 2004 r. Rada Miejska
podjęła uchwałę w sprawie akceptacji pro-
gramu i upoważniła burmistrza do podpisa-
nia wniosku o dofinansowanie powyższego
projektu ze środków Funduszu Spójności.
Po miesiącu ostatecznych konsultacji i na-
niesieniu kolejnych poprawek komplet do-
kumentów liczący ponad 400 stron w kil-
kudziesięciu egzemplarzach po polsku i po
angielsku został przekazany do Minister-
stwa Środowiska, a w sierpniu Minister-
stwo przekazało dokumenty do Komisji
Europejskiej. 

W listopadzie burmistrz otrzymał
z Brukseli projekt decyzji Komisji Europej-
skiej do uzgodnienia. Teraz do Piaseczna
trafił jej oryginał. Jeżeli zakończymy wszyst-
kie formalności, to już w 2005 r. rozpocz-

nie się między innymi: rozbudowa i moder-
nizacja oczyszczalni ścieków w Piasecznie,
budowa kolejnych etapów kanalizacji w Za-
lesiu Dolnym oraz pierwszego etapu w Ża-
bieńcu i Siedliskach. Już teraz trwają prace
projektowe i przygotowania do organizacji
przetargów. 

Zakres inwestycji w ramach programu
w latach 2005-08: 

1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
ścieków w Piasecznie; 
2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Wólce Kozodawskiej; 
3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla osie-
dla Orężna (tap III Zalesia Dolnego); 
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miej-
scowościach Józefosław i Julianów wraz
z budową odcinka kolektora grawitacyjnego
i kanału deszczowego dla miasta Piaseczna; 

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Zalesie Dolne - etap II/2; 
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Zalesie Dolne - etap IV; 
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Jesówka; 
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Chylice; 
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Zalesie Górne - etap VI i VIa; 
10. Budowa kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Żabieniec - Siedliska, etap I; 
11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Żabieniec - Jastrzębie, etap II; 
12. Przebudowa pompowni Raszyńska na
magistrali wodociągowej; 
13. Budowa magistrali wodociągowej na
odcinku od ul. Energetycznej przez Mle-
czarską, Powstańców Warszawy do ul. Tu-
kanów. 

Gdzie jest Nepomucen?
Od niepamiętnych czasów na niewiel-

kim wzgórku na polach przy rzeczce Zielo-
nej od strony Żabieńca stała figurka św.
Jana Nepomucena. Kilkanaście dni temu
okolicznych mieszkańców zelektryzowała
wiadomość, że ktoś ukradł Nepomucena.
W sprawę wkroczyła nawet piaseczyńska
policja wezwana przez mieszkającego po
sąsiedzku pana Szumińskiego. 

Wszystkich zaniepokojonych tajemni-
czym zniknięciem figurki pragnę poinfor-
mować, że św. Jan Nepomucen ma się do-
brze i został przewieziony do pracowni
konserwatorskiej przy Społecznym Komi-
tecie Opieki nad Starymi Powązkami im.
Jerzego Waldorffa w Warszawie. Od kilku
lat mieszkańców Żabieńca mocno niepo-
koił bardzo zły stan figurki wymagającej
profesjonalnej interwencji konserwator-
skiej. Z uwagi na to, że figurka znajduje się
na terenie Rybackiego Zakładu Doświad-
czalnego w Żabieńcu, skierowałem sto-
sowny wniosek i otrzymałem w dniu 16
grudnia 2004 roku decyzję Wojewódzkie-
go Urzędu Ochrony Zabytków w Warsza-
wie w sprawie wpisania do rejestru zabyt-
ków województwa mazowieckiego figury
św. Jana Nepomucena. Po pozytywnej
opinii budżetowej Rady Miejskiej przyzna-
jącej środki na renowację figurka trafiła do

pracowni konserwatorskiej pana Bogusła-
wa Korneckiego. 

Mam nadzieję, że na wiosnę św. Ne-
pomucen w odnowionych szatach stanie
na wyremontowanym postumencie i sku-
tecznie będzie nas chronił przed powo-
dzią. 

Św. Jan Nepomucen jest patronem
dobrej sławy, wzywany też w niebezpie-
czeństwie powodzi i zagrożeń związanych
z pracą żeglarzy, flisaków i budowniczych
mostów. Urodził się około 1350 roku
w Nepomuk w zachodnich Czechach.
Zmarł prawdopodobnie w Pradze 21 mar-
ca 1393 roku. Rzeźbę św. Nepomucena
wykonano z wapienia pińczowskiego me-
todą ręcznego odkucia, z dużym artyzmem
przedstawiając zarówno postać świętego,
jak i realistycznie z dużym kunsztem od-
twarzając szaty i detale stroju. Figura św.
Jana Nepomucena wraz z podstawą i co-
kołem ma wysokość 3,7 m. Stanowi cenny
obiekt pochodzący prawdopodobnie
z 1790 roku i czas najwyższy, aby św. Ja-
nowi Nepomucenowi przywrócić pier-
wotny wygląd. 

dyrektor RZD Żabieniec 
mgr Jacek Świetlik

Decyzja na TAK!
Burmistrz Piaseczna otrzymał decyzję Komisji Europejskiej w sprawie przyznania w ramach Fundu-
szu Spójności pomocy dla projektu pt. „Program uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
w gminie Piaseczno”. W latach 2005-08 wydanych zostanie na ten cel 201 mln 883 tys. zł, 73 proc. tej
sumy, czyli ponad 147 mln zł, ze środków europejskich. Realizacja tego programu oznaczać będzie
ogromny postęp w rozbudowie wodociągów, a przede wszystkim kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

Finansowanie programu: 

Kiedy to nastąpi, wówczas: 
• W przetargu wyłoniony zostanie
inżynier projektu, czyli firma, która
w imieniu gminy będzie nadzoro-
wała cały proces inwestycyjny. 
• W przetargu wyłoniony zostanie
Konsultant, który wykona specyfi-
kację istotnych warunków zamó-
wienia na rozbudowę oczyszczalni
ścieków w Piasecznie. 
• Wyłoniona zostanie w przetargu
firma, która wykona modernizację
i rozbudowy oczyszczalni ścieków
w Piasecznie. 
• Następnie odbędą się przetargi

na kolejne kontrakty zawarte w pro-
gramie. 

W całym programie na lata
2005-08 podpisane zostaną dwa
kontrakty na usługi i cztery kontrak-
ty na roboty. Zgodnie z prawem za-
mówień publicznych i przepisami
unijnymi w przetargach będą mogły
brać udział firmy z całej Unii Euro-
pejskiej, które spełnią warunki za-
warte w specyfikacji przetargowej.

Rozstrzygnięcie konkursu
„Gospodarstwo rolne bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego”

Na terenie gminy Piaseczno przeprowadzony został konkurs „Gospodarstwo rolne bezpieczne dla człowieka i środowiska
naturalnego”. Jego celem było wskazanie gospodarstw rolnych na terenie gminy, których właściciele, na co dzień przestrze-
gają i stosują się do zasad bezpiecznej pracy oraz ochrony środowiska naturalnego w działalności rolniczej. W dniu
14.12.2004r., podczas szkolenia rolników w Domu Nauczyciela przy ulicy Chyliczkowskiej odbyło się uroczyste zakończenie. 

LLaauurreeaattaammii  kkoonnkkuurrssuu  zzoossttaallii::  
- Grażyna i Grzegorz Przepiórkowscy z miejscowości Gołków - I miejsce, 
- Małgorzata i Sławomir Pawlak z miejscowości Grochowa - II miejsce, 
- Wojciech Sierpiński z Bogatki - II miejsce, 
- Anna i Arkadiusz Bania z Baszkówki - II miejsce, 

Organizatorami i sponsorami byli: Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, Oddział Regionalny KRUS w Warszawie, Oddział
Okręgowy PZU S. A. w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Mazowiecka Izba Rolni-
cza, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz producent opry-
skiwaczy firma „Kwazar Corporation” s. c. z Jaktorowa. 

W imieniu organizatorów, laureatom konkursu i wszystkim rolnikom z Gminy Piaseczno życzymy sukcesów i bezwypadko-
wej pracy.

foto: D. Putkiewicz

Kolejność działań
Mamy już decyzję Komisji Europejskiej w sprawie przyzna-
nia dofinansowania programu ze środków UE, czekamy jed-
nak na podpisanie umowy o dofinansowanie z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, któ-
ry pośredniczy w przekazywaniu unijnych pieniędzy.
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DZIAŁANIA MIASTA I GMINY
DOTYCZACE PROFILAKTYKI I PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PROWADZONE

WŚRÓD UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY PIASECZNO

W 2004 roku Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno za pośrednictwem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych był organizatorem wielu przedsięwzięć prowadzonych na rzecz dzieci z naszego terenu. 
1. Zorganizowana została akcja
- „Zima w Mieście” w następujących szkołach: Złotokłos, Głosków, Jazgarzew, Gołków, Chylice, Zalesie Dolne, 

Zalesie Górne, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Sz. P. Nr 1, Sz. P. Nr 5. 
Łączna ilość uczniów uczęszczających to 1519

- „Lato w Mieście” w następujących szkołach: Złotokłos, Głosków, Jazgarzew, Chylice, Sz. P. Nr 1, 
Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2. 

Łączna ilość uczniów uczęszczających to 697
W trakcie trwania tych akcji uczniowie mieli zapewnione: 
- wyżywienie (dwa posiłki), opieką pedagogiczną, zajęcia sportowe, zajęcia edukacyjne, wyjazdy poza teren Piaseczna 
(kino, wycieczki). 

2. Grupa 48 uczniów miała dofinansowanie do wyjazdu (kolonie lub obozy sportowe). 
3. Grupa 142 uczniów miała sfinansowanie w całości wyjazd na kolonie. 
4. Finansowane były programy profilaktyczno - edukacyjne i promujący zdrowy styl życia, warsztaty oraz

spek takle teatralne dla uczniów, grona pedagogicznego i rodziców. 
5. Sfinansowane były obiady dla 210 uczniów w szkołach z rodzin będących w trudnej sytuacji. 
6. Na terenie Piaseczna działa Punkt Konsultacyjny do którego mogą zgłaszać się osoby z problemami społecznymi 

z obszaru Miasta i Gminy Piaseczno. 
Dorota Kłos

Listy

R Ó W N A J   W   G Ó R Ę
Gdy wziąłem do ręki ostatni numer „Gazety Piaseczyńskiej” z 2004 r., nie spodziewałem się w nim rewela-
cji, bo wiem, że przy takich okazjach jest tam sporo chwalby o sukcesach samorządu, o czym i tak wiemy
z codziennych obserwacji. Moje zainteresowanie wzbudziło to, że Redakcja na czoło wszystkich sprawoz-
dań komisji wyciągnęła sprawozdanie komisji oświaty (tuż przy sprawozdaniu przewodniczącego Rady).
Chociaż od lat uważam, że problematyka narodowej edukacji jest warta tyle, ile wszystkie inne problemy
razem wzięte, to moje doświadczenia z innymi redakcjami wskazywały, że one tego tematu nie rozumieją. 

Wypowiedź przewodniczącego ko-
misji p. Muchy była zupełnie nie „na
linii” wytyczonej przez naszych czoło-
wych urzędników. Nic tam nie mówi
się o sumach wydanych pieniędzy, za-
trudnionych stróżach bezpieczeństwa,
pomalowanych ścianach czy wysprzą-
tanych ubikacjach. Zamiast tego wska-
zuje się, i to w tonie wcale niepochleb-
nym, na wyniki egzaminów, wybitne
uzdolnienia przedszkolnych dzieci,
które już w szkołach podstawowych
gubią się bezpowrotnie. Wymienia się
tam te 5-7 proc. najbardziej uzdolnio-
nych dzieci, które odpowiednio wy-
chowane i kształcone mogłyby zdecy-
dować kiedyś o naszym rozwoju. Krót-
ko mówiąc, jest to krytyka egalitary-
zmu (równaj w dół) na rzecz elitary-
zmu (równaj w górę). 

Nie czas tu i miejsce na wskazywa-
nie światowych źródeł tej edukacyjnej
degradacji, ale dobrze widzieliśmy, jak
w ciągu ostatniego 60-lecia peerelow-
skie i kolejne władze to realizowały.
Byli to z reguły ludzie niedokształceni
i mało zdolni. Szybko jednak spostrze-
gli, że ich dzieci niewiele są od nich
lepsze i w warunkach szkoły normalnej
(wymagającej i selekcjonującej) nieda-
leko zajadą. Wtedy ogłosili, że szkoła
ma tylko „realizować program” i da-
wać promocje, aby wszyscy mieli dy-
plomy. A o tym, kto zajmie ekspono-
wane stanowisko, decydują dobrze
ustawieni rodzice i znajomi. I ta zgni-
lizna wciąż nas drąży! 

Przed 15 laty, gdy powstawała
u nas ta niby-demokracja, prawie
wszyscy wierzyliśmy, że wyleczy nas
ona z wszelkich zapaści politycznych,
społecznych, gospodarczych i innych.
W tych rachubach nie brano pod uwa-
gę stanu jakościowego edukacji, lecz
tylko liczbę świadectw czy dyplomów.
A właśnie tu tkwi źródło naszych omy-
łek w rachubach. 

Trzeba uczciwie przyznać, że już
w latach 60. spotkałem w „Głosie Na-
uczycielskim” artykuł socjalistycznego
luminarza - prof. B. Suchodolskiego -
który zapewne z tytułu swego stanowi-

ska nie podlegał cenzurze, zatytułowa-
ny: „Wychowanie dla socjalizmu”.
W artykule tym, zapewne przez mało
kogo czytanym, były i takie stwierdze-
nia (cytuję z pamięci): 

„Jeszcze w wieku XIX uważano, że
o rozwoju krajów i społeczeństw decy-
dują surowce, kapitały, maszyny. Dziś
wiemy, że to bzdury. Dziś o rozwoju
krajów i społeczeństw decyduje kadra
ludzi, szczególnie uzdolnionych i wła-
ściwie wychowanych. Taka kadra po-
trafi tak zorganizować społeczeństwo,
że prawie z niczego może ono wytwo-
rzyć prawie wszystko”. 

Autor określał tę kadrową elitę na
5-10 proc. populacji. Co za zbieżność
z cytowaną na wstępie wypowiedzią
naszego radnego! Jeżeli dziś jeszcze kto
ma wątpliwości, czy ta teza o znacze-
niu dobrze wychowanych i wykorzy-
stanych elit jest prawdziwa, to niech
przyjrzy się takim naturalnym biedo-
tom jak Austria, Szwajcaria, Finlandia
czy Japonia i poszuka prawdziwych
przyczyn ich rozwoju. 

Ale w latach 60. i 70., gdy skwapli-
wie wykorzystywałem tę wypowiedź
przy różnych oświatowych dyskusjach,
to zawsze trzymałem w ręku ten „Głos
Nauczycielski” jako zasłonę przed
piewcami egalitaryzmu, którzy by mi
przypisali stanowisko burżuja, faszysty,
rasisty itp. 

Jednak i ówczesne, i obecne wła-
dze oświatowe oraz posłuszna im
pseudonauka są szczelnie zaimpregno-
wane przed dotarciem do ich głów te-
go rodzaju prawd oczywistych. Wcale
to nie oznacza, że powinniśmy pokor-
nie milczeć. Trzeba wykazywać, jaki
jest stan jakościowy edukacji, i wska-
zać, że to władze właśnie są za to od-
powiedzialne. 

W dyskusjach na ten temat za fa-
talny stan jakościowy edukacji chętnie
obciąża się nauczycieli, którym ode-
brano wszelkie możliwości skuteczne-
go oddziaływania. W istocie to za ten
stan powinni najpierw odpowiedzieć
ministrowie i profesorowie. 

Ja przez wiele lat pracy metodycz-

nej i administracyjnej na terenie nie-
mal całego kraju miałem okazję roz-
mawiać z wieloma światłymi i solidny-
mi pedagogami. Nigdzie nie spotka-
łem przykładu, żeby przy odwołaniu
lub powołaniu dyrektora ktoś brał pod
uwagę jakość wychowania czy umiejęt-
ności uczniów. Ale za tolerowanie zor-
ganizowanej przez uczniów uroczysto-
ści z okazji 3 Maja lub nieprzyjęcie do
jednej atrakcyjnej klasy dwóch kandy-
datów z przesłanej przez sekretarza
partii listy 13 nieuków czy przeciwsta-
wienie się organizowanym w interna-
cie przez kierownika internatu z udzia-
łem komendanta milicji i uczennic pi-
jackim libacjom - najlepsi dyrektorzy
wylatywali z miejsca. Dokąd nie zorga-
nizuje się solidnych badań stanu jako-
ściowego edukacji, nie usuniemy z niej
podobnych zbrodniczych praktyk. 

Nie wolno oczekiwać, że takie wy-
powiedzi skruszą kolejnych urzędni-
ków i oni uzdrowią edukację. Urzęd-
nik jest zawsze związany stanowiskiem
swego zwierzchnika i boi się śmiel-
szych poczynań. Do uzdrowienia tego
stanu konieczne jest włączenie się ro-
dziców i miejscowych działaczy spo-
łecznych. W nowocześnie zorganizo-
wanych społeczeństwach rodzice mogą
decydować o przedmiotach i progra-
mach szkoły. 
Trudno wymagać, aby radny gminny
nakazywał kuratorowi lub wicemini-
strowi, jaki ma być program w szkole,
gdzie są jego dzieci. Ale do normal-
nych obowiązków radnych musi nale-
żeć takie zorganizowanie rodziców,
aby potrafili oni być obecni przy bada-
niach jakości edukacji i mieli wpływ na
konieczne do poprawy decyzje. 

Właśnie ta wypowiedź przewodni-
czącego komisji oświaty jest zaczynem,
który powinien spowodować skutecz-
ną pomoc w podniesieniu jakości na-
szej edukacji. To jest przykład rodzi-
cielskiego i gospodarskiego stanowiska
samorządu. 

Życzę powodzenia. 

Mieczysław Krajewski 

Kursy PTTK
PTTK w Piasecznie organizuje w dniach 3 marca - 9 kwietnia 2005: 
1. Kurs Organizatorów Turystyki PTTK (200 zł) 
2. Kurs dla wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży (190 zł) 

Zajęcia odbywać będą się w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie
przy ul. Chyliczkowskiej 17, w czwartki w godz. 16.00 - 19.30 i soboty w godz.
10.00 - 13.30
W kursach mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat, posiadają wykształ-
cenie min. średnie (także maturzyści 2005) oraz posiadają predyspozycje do pra-
cy z młodzieżą. 

ZZggłłoosszzeenniiaa::
Biuro PTTK w Piasecznie Plac Piłsudskiego 3, w terminie do 15 lutego 2005 r. 
Tel. 756 78 57
Zajęcia kursów zostaną rozpoczęte przy minimum zgłoszeń 25. osób.

ZARZĄDZENIE nr KB-0151-21/2004
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 30-12-2004 r. 
w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2004 roku. 

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

§ 1
Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2004 roku w kwocie 51700 zł

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

rządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmiana-
mi/ 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.

UZASADNIENIE
W wyniku realizacji budżetu 2004 roku po stronie wydatków są koniecz-

ne przesunięcia w planie w ramach rozdziałów i paragrafów danego działu.
Przesunięcia dokonuje się w zakresie uprawnień Burmistrza Miasta i Gminy
Piaseczno w oparciu o wnioski złożone przez wydziały oraz zmiany doty-
czącej uchwały nr 667/XXX/2004 z dnia 16.12.2004r. na pomoc finansową
w zakresie zakupu wyposażenia do karetki ratowania medycznego.

Obwieszczenie

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.) w związku z wpły-
nięciem wniosku Gminy Piaseczno 05-5000 Piaseczno ul. Kościuszki 5 reprezentowanej
przez Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji - KOMA s. c. 91-420 Łódź, ul. Północ-
na 27/29 pok. 320 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla
budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji we wsi Wólka Kozodawska
i kanału przesyłowego dla Zalesia Górnego - etap V, VI, VIa, iż decyzją z dnia 01.02.2005
r. znak UiA 7331/G/CP/3/05 ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej
na budowie sieci kanalizacyjnej przebiegającej przez działki o nr ew.: 272, 283, 282/19,
270/11, 282/20, 280/4, 276/10, 181/8, 282/3, 281/9, 261/1, 275/4, 275/3, 275/2,
280/21, 280/15, 260/3, 173, 282/17, 282/18 położone we wsi Wólka Kozodawska i dział-
kę nr ew. 69 położoną we wsi Jesówka wraz z przyłączami do działek nr ew.: 260/4, 261/1,
262/2, 260/5, 260/3, 259/8, 259/9, 254, 253, 258, 173, 273/4, 275/1, 275/4, 274/5,
275/2, 275/3, 275/5, 275/6, 275/7, 275/8, 275/9, 274/1, 274/2, 274/3, 274/4, 276/1,
276/2, 276/10, 276/3, 276/4, 276/5, 276/6, 276/7, 276/17, 276/16, 276/9, 276/15,
276/14, 276/13, 276/12, 276/11, 277, 282/24, 282/11, 282/3, 282/12, 282/5, 282/6,
282/9, 281/1, 281/9, 281/2, 281/3, 281/4, 281/5, 281/6, 281/7, 281/8, 283, 282/19,
282/20, 280/4, 282/8, 282/7, 282/14, 282/18, 282/17, 282/25, 282/22, 282/21, 280/1,
280/2, 280/3, 280/5, 280/6, 280/7, 280/8, 280/22, 280/23, 280/24, 280/25, 280/11,
280/21, 280/15, 280/18, 280/19, 280/20, 280/17, 280/16, 280/14, 280/13, 280/12,
320, 321, 278/2, 278/1, 272, 270/3, 270/4, 270/5, 270/6, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10,
284, 287, 279, 282/15, 270/20, 69, 282/19, 282/20, 282/15, 270/11, 267, 274/7, 274/6
położonych we wsi Wólka Kozodawska gm. Piaseczno

Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy, po za-
poznaniu się z tematem, mają prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Warszawie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc
od dnia niniejszego obwieszczenia. 

(Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać
istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasad-
niające to żądanie). 

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

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
Józef Zalewski
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Obwieszczenie

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.) w związku z wpłynię-
ciem wniosku Pana Wojciecha Gołaszewskiego i Pana Pawła Mazura działają-
cych w imieniu Gminy Piaseczno 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5 w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej
na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami we wsi Ju-
lianów i Józefosław w ulicach Julianowska, Ogrodowa i Osiedlowa, zostało wsz-
częte postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

KOMUNIKATY
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Przetarg

PRZETARG NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro 
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5/75, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 70 17 654, fax. 70 17 692, e-
mail rzp@gmina-piaseczno. pl osoba upoważniona do kontaktów Piotr Borkowski w godz. 8.00-16.00
Ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Przebudowa Kanału Piaseczyńskiego
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przebudowa Kanału Piaseczyńskiego na dł. około 154 mb z rur żelbetowych o średnicy 200 cm, budowa komór rewizyjnych wylewnych - 4 szt. 
Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych. 
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. 
Termin realizacji (wymagany, pożądany) - 15.07.2005
Wadium -30 000 zł
Kryteria oceny ofert: cena - 100 proc. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 15 zł.) można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 75, lub za zaliczeniem
pocztowym. Dostępne do 21/03/2005
Termin składania ofert upływa 21/03/2005 godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21/03/2005 godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i art. 22 Prawa zamówień publicznych; spełniający warunki: po-
siadają kadrę techniczną z uprawnieniami budowlanymi o specjalnościach związanych z przedmiotem zamówienia o specjalizacji sieci sanitar-
ne zewnętrzne wod-kan, konstrukcyjno-budowlanej, co zostanie udokumentowane, wykaz robót zrealizowanych przez oferenta w okresie
ostatnich trzech lat odpowiadających charakterowi zamówienia oraz o porównywalnym lub większym zakresie robót (pod względem rzeczo-
wym i finansowym z przedmiotem zamówienia co zostanie potwierdzone referencjami poprzednio zamawiających. Oferent musi wykazać się
wykonaniem co najmniej jednego zadania o porównywalnym lub większym zakresie robót z przedmiotem zamówienia poparte referencjami
co zostanie udokumentowane. 
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE? Nie

Obwieszczenie

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003r o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.) w związku z wpły-
nięciem wniosku Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5 w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegają-
cej na budowie sieci kanalizacyjnej (trasa nr 5) w ulicy Bobrowieckiej we wsi
Bobrowiec na odcinku od ul. Kormoranów do ul. Orlej wraz z przykanali-
kami do działek zlokalizowanych wzdłuż przebiegu sieci, zostało wszczęte po-
stępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Obwieszczenie
Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10

maja 2003 r.) w związku z wpłynięciem wniosku Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5 w sprawie wydania decyzji o ustale-
niu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej (trasa nr 6) na działkach: 
- nr ewid. 162 położonej we wsi Kamionka stanowiącej drogę powszechnego korzystania, 
- nr ewid. 67/1 położonej we wsi Bobrowiec - ul. Mazowiecka, 
- nr ewid. 127/32, 145/46, 143/2, 156/27, 156/14, 156/16, 157/3, 157/5, 158/16 położonych we wsi Bobrowiec, 

wraz z przykanalikami do działek zlokalizowanych wzdłuż trasy kanału sanitarnego,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
Józef Zalewski

Obwieszczenie

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z. U. Nr 80 poz. 717 z dnia
10 maja 2003r) w związku z wpłynięciem wniosku Gminy Piaseczno reprezentowanej przez Zakład Projektowania i Realiza-
cji Inwestycji „KOMA” s. c. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji we wsi Jesówka zostało wszczęte postępowanie administracyjne doty-
czące przedmiotowej inwestycji. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
Józef Zalewski

Obwieszczenie

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z. U. Nr 80 poz. 717 z dnia
10 maja 2003r) w związku z wpłynięciem wniosku Gminy Piaseczno reprezentowanej przez Zakład Projektowania i Realizacji
Inwestycji „KOMA” s. c. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budo-
wie kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w Wólce Kozodawskiej i kanału przesyłowego dla Zalesia Górnego -
etap V, VI, VIe zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji. 

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi  PILAWA

Stosownie do art. 17  pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.
717) oraz Uchwał Rady Miejskiej w Piasecznie:
- Nr 1043/LI/2002 z dnia 14.03.2002 r. w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
części wsi Pilawa zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 171/X/99 z dnia 26.05.1999 r. 
- Nr  356/XVI/03 z dnia 20.11.2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1043/LI/2002 z dnia 14. 03.2002 r. 
- Nr 531/XXIV/04 z dnia 22.06.2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 356/XVI/03 z dnia 20.11.2003 r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi PILAWA,
obejmującego obszar zgodny z w/w uchwałami Rady Miejskiej w Piasecznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od
15 lutego 2005 r. do 11 marca 2005 r., w pokoju nr 46, I piętro Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul Kościuszki
5 w Piasecznie.
Dyskusja publiczna nad przyjętym w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.02.2005 r. w godz. od 16
do 18 w sali konferencyjnej Urzędu  Miasta  i  Gminy  Piaseczno 

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może składać uwagi .
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2005r .

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
Józef Zalewski 

Komunikat

w sprawie utworzenia komisji lekarskich Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2005 r. pracę rozpoczęły instancje odwoławcze, czyli
komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Siedziba komisji lekarskich znajduje się w I Oddziale ZUS w Warszawie, ul. Senatorska 6/8. Zakres terytorialny obejmuje obszar dzia-
łania I Oddziału ZUS w Warszawie, III Oddziału ZUS w Warszawie oraz Oddziału ZUS w Radomiu. 

Komisje lekarskie będą rozpatrywały sprawy ubezpieczonych, którzy wnieśli sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, w cią-
gu 14 dni od daty doręczenia orzeczenia lekarskiego.

Obwieszczenie

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003r o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.) w związku z wpłynię-
ciem wniosku Gminy Piaseczn, 05-5000 Piaseczno ul. Kościuszki 5 reprezentowanej przez
Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji - KOMA s. c. 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29
pok. 320 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla budowy ka-
nalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji we wsi Jesówka gm. Piaseczno, iż decyzją
z dnia 01.02.2005 r. znak UiA 7331/G/CP/2/05 ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicz-
nego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej przebiegającej przez działki o nr ew.: 270/1,
264/2, 259, 120/5, 120/4, 283, 125/9, 125/4, 297/4, 297/3, 297/2, 297/1, 296/2, 296/1,
295, 135, 299, 304/1, 304/3, 302/4, 302/5, 302/6, 306/2, 307/1, 132/9, 132/11, 318/1,
319/2, 318/11, 321/3, 322/6, 326/9, 326/8, 160/3, 318/9, 93, 204, 94/2, 89/2, 88, 205/1,
96/4, 205/2, 96/7, 99/6, 99/5, 218, 231, 245, 252, 257, 269, 281, 236, 237, 229, 243,
248, 99/4, 99/3, 99/2, 98, 235, 234, 233, 225, 108, 247/2, 241, 239/2, 239/3, 239/4,
239/5, 216, 120/3, 120/2, 255, 270/2 wraz z przyłączami do działek nr ew.: 88, 89/2, 93,
94/2, 204, 85/2, 205/1, 205/2, 205/3, 96/1, 96/4, 96/5, 96/8, 96/9, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4,
99/5, 99/6, 99/7, 95, 98, 209, 210/1, 210/2, 211, 212, 218, 214, 215, 216, 223, 203, 222,
221/2, 221/1, 220/2, 220/1, 219, 231, 108, 225, 226, 227/1, 227/2, 228, 229, 238/1, 237,
236, 235, 234, 233, 232/3, 232/1, 239/4, 249/1, 239/3, 239/1, 239/2, 245, 241, 242, 243,
125/5, 248, 247/2, 246, 114/5, 114/3, 114/4, 114/8, 114/7, 253, 254, 252, 257, 258/3,
258/2, 258/1, 262/1, 262/2, 269, 120/3, 120/2, 272, 247/1, 88, 83/2, 85/2, 320, 324,
319/2, 321/3, 322/5, 322/6, 326/9, 326/8, 326/7, 326/6, 326/5, 326/4, 322/3, 327/2, 135,
307/2, 312, 311, 307/1, 132/9, 306/1, 132/7, 310, 309/6, 132/13, 132/12, 132/5, 309/4,
309/5, 132/21, 132/20, 132/14, 132/15, 132/11, 309/2, 309/3, 319/5, 318/7, 318/1,
318/5, 318/4, 318/9, 318/11, 319/6, 319/7, 304/1, 304/3, 302/4, 302/5, 302/6, 302/3,
302/8, 302/7, 302/1, 301, 299, 295, 296/1, 296/2, 297/1, 297/2, 297/3, 297/4, 297/5,
293, 125/7, 125/6, 125/9, 125/4, 291, 290, 289, 288, 287, 286, 285, 284, 283, 282/2,
282/1, 124/2, 289, 278, 277, 281, 276, 275, 274, 273, 270/2, 270/1, 120/5, 120/4, 264/1,
264/2, 265, 266, 267, 255, 251/1, 249/1, 260, 259, 132/8, 166, 163, 160/3, 160/1, 205/2,
239/5, 239/3, 306/2 położonych we wsi Jesówka gm. Piaseczno, 

Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy, po zapo-
znaniu się z tematem, mają prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego w Warszawie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni liczac od
dnia niniejszego obwieszczenia. 

(Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać isto-
tę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające
to żądanie). 

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

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
Józef Zalewski

Obwieszczenie

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.) w związku z wpłynięciem
wniosku Gminy Piaseczn 05-5000 Piaseczno ul. Kościuszki 5 reprezentowanej przez Zakład
Projektowania i Realizacji Inwestycji - KOMA s. c. 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok.
320 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla budowy kanaliza-
cji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji we wsi Jesówka i części wsi Zalesie Górne oraz
przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Malinowej wraz z przyłączem energetycznym, iż
decyzją z dnia 01.02.2005 r. znak UiA 7331/G/CP/1/05 ustaliłem lokalizację inwestycji ce-
lu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej przebiegającej przez działki o nr
ew.: 139, 304/7, 304/6, 2, 135, 187, 175, 167/4, 176/4, 177/4, 177/3, 179/1, 337/1,
176/6, 180/2, 180/4, 186, 185, 160/3, 162, 160/2 położone we wsi Jesówka i działkę nr ew.
1800 położoną w Zalesiu Górnym wraz z przyłączami do działek nr ew.: 298, 304/6, 304/7,
306/3, 307/4, 313/2, 314/5, 317, 318/1, 320, 325, 326/10, 326/2, 327/1, 329, 330/3, 332,
333, 139, 135, 2, 138, 178/1, 178/2, 162, 165, 167/2, 167/1, 175, 337/1, 337/2, 176/5,
176/4, 176/3, 177/5, 177/4, 177/3, 180/4, 180/2, 180/3, 187, 179/1, 182, 184, 186, 189,
195, 198, 200/3, 201/3, 334, 203, 167/4, 177/7, 176/6, 160/2, 160/3 położonych we wsi
Jesówka i działki nr ew. 1800 położonej w Zalesiu Górnym oraz przyłączem energetycznym
do działki nr ew. 1800 w Zalesiu Górnym. 

Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy, po zapo-
znaniu się z tematem, mają prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego w Warszawie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni liczac od
dnia niniejszego obwieszczenia. 

(Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać isto-
tę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające
to żądanie). 

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

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
Józef Zalewski
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 
ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno
tel. 756 76 00, tel. /faks 737 10 52, 
e-mail: o. k. piaseczno@wp. pl 

Ośrodek Kultury w Piasecznie
LUTY 2005

12 lutego (sobota) godz. 19.00 - KONCERT REGGAE/PUNK
BRAMAFAN - reggae-rock (Warszawa)
NAIV - punk-rock (Warszawa)
wstęp 5 złotych

18 lutego (piątek) godz. 19.00 - „AREKCORE AMETRIA PARTY”
impreza taneczna (nu metal, heavy rock)
wstęp 10 złotych

Terminarz imprez sportowych - GOSiR

DZIEŃ GODZINA NAZWA IMPREZY
2.02 13.00 MISTRZOSTWA GMINY W TENISIE STOŁOWYM 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH-DZIEWCZĘTA I CHŁOP-
CY / MIMS 2005

3.02 10.00 PŁYWACKIE ZAWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
ROCZNIK 1995 I MŁODSI

5.02 8.30 HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOZNEJ CHŁOPCÓW
ROCZNIK 1995

6.02 10.00 MISTRZOSTWA MAZOWSZA W ZAPASACH KADE-
TÓW
PIASECZYŃSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW-
ROCZNIK 1993

8.02 13.00 MISTRZOSTWA POWIATU W TENISIE STOŁOWYM 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH-DZIEWCZĘTA I CHŁOP-
CY / MIMS 2005

12.02 8.30 HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJROCZNIK 1989
10.00 GRAND PRIX PIASECZNA 2004/2005 W PŁYWA

NIU ST. GRZBIETOWY
10.00 PIASECZYŃSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW-

ROCZNIK 1994/95
13.02 9.00 TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJO PUCHAR BUR-

MISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO
19.02 9.00 GRAND PRIX PIASECZNA 2004/2005W TENISIE 

STOŁOWYM
PIASECZYŃSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW-
ROCZNIK 1994/95

20.02 9.00 TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NONEJ O PUCHAR
„PERY”

26.02 10.00 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BADMINTONA CZ. I
10.00 PIASECZYŃSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW-

ROCZNIK 1993
27.02 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BADMINTONA CZ. II

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Sikorskiego 20

Ferie w szkołach
W nadchodzące ferie w następujących szkołach na

terenie gminy Piaseczno organizowana będzie akcja
„Zima w Mieście”: 

1. Gimnazjum Nr 1 Piaseczno ul. Sikorskiego 20
2. Gimnazjum Nr 2 Piaseczno ul. Al. Kalin 30 
3. Gimnazjum w Chylicach 
4. Gimnazjum w Złotokłosie
5. Gimnazjum w Gołkowie
6. Gimnazjum w Jazgarzewie
7. Szkoła Podstawowa w Chylicach
8. Szkoła Podstawowa w Złotokłosie
9. Szkoła Podstawowa w Głoskowie
10. Szkoła Podstawowa Nr 1 Piaseczno ul. Świętojańska 18
11. Szkoła Podstawowa Nr 2 Zalesie Dolne ul. Al. Kasztanów 12
12. Szkoła Podstawowa Nr 5 Piaseczno ul. Szkolna 14

Uczniowie będą mieli zapewnioną: 
opiekę pedagogiczną, wyżywienie, zajęcia sportowe, edukacyjne,
wycieczki i basen

Plan zajęć w czasie ferii zimowych „Zima w mieście” 
Ośrodek Kultury w Piasecznie

Zajęcia odbywać się będą: 
- Ośrodek Kultury w Piasecznie przy ul. Kościuszki 49, 
- Muzeum Regionalne pl. Piłsudskiego
- Świetlica Osiedlowa ul. Sikorskiego 1a

Poniedziałek 14.02.2005r. 
Godz. 9:30 - 11:00 - warsztaty taneczneInstruktor: 

Ula Jasik
Godz. 11:30 - projekcja filmu „W pustyni 

i w puszczy”
Godz. 14:00 - 17:00 - Trening twórczego rozwoju - 

instruktor: Dorota Madej
Godz. 16:30 - 17:30 - „Spotkania z batikiem” - 

i nstruktor Zuzanna Pryć

Wtorek 15.02.2005 r. 
Godz. 9: 00 - 12:00 - Trening Twórczego Rozwoju
Godz. 12:00 - 13:30 - Warsztaty taneczne
Godz. 16:30 - 17:30 - „Spotkania z batikiem”
Godz. 12:00 - 14:00 - koło szachowe - świetlica 

osiedlowe, instruktor
Waldemar Andrzejewski

Środa 16.02.2005r. 
Godz. 10:00 - 12:00 - Warsztaty plastyczne - 

instruktor Henryka Masłowska
Godz. 10:00 - 11:30 - Warsztaty wokalne. Instruktor

- Kinga Miśkiewicz
Godz. 12:00 - 15:00 - Trening Twórczego Rozwoju
Godz. 12:00 - 14:00 - koło szachowe - świetlica 

osiedlowe, instruktor 
Waldemar Andrzejewski

Czwartek17.02.2005r. 
Godz. 9:00 - 12:00 - Trening Twórczego Rozwoju
Godz. 12:30 - projekcja filmu
Godz. 10:00 - 11:30 - „Spotkanie z wycinanką” - 

muzeum regionalne 
- instruktor Dorota Jarecka

Godz. 12:00 - 13:30 - „Spotkanie z wycinanką” 
- muzeum regionalne 
- instruktor Dorota Jarecka

Godz. 12:00 - 14:00 - koło szachowe 
- świetlica osiedlowe,

instruktor 
Waldemar Andrzejewski

Piątek 18.02.2005r. 
Godz. 10:00 - 11:30 - warsztaty wokalne
Godz. 11:30 - 13:00 - Warsztaty taneczne
Godz. 13:00 - 16:00 - Trening Twórczego Rozwoju

Poniedziałek 21.02.2005r. 
Godz. 9:30 - 11:00 - warsztaty taneczne
Godz. 11:30 - projekcja filmu
Godz. 14:00 - 17:00 - Trening Twórczego Rozwoju
Godz. 16:30 - 17:30 - „Spotkania z batikiem”

Wtorek 22.02.2005 r. 
Godz. 9:00 - 12:00 - Trening Twórczego Rozwoju
Godz. 12:00 - 13:30 - warsztaty taneczne
Godz. 16:30 - 17:30 - „Spotkania z batikiem”
Godz. 12:00 - 14:00 - koło szachowe - świetlica 

osiedlowe, instruktor 
Waldemar Andrzejewski

Środa 23.02.2005r. 
Godz. 10:00 - 12:00 - warsztaty plastyczne
Godz. 10:00 - 11:30 - warsztaty wokalne
Godz. 12:00 - projekcja filmu
Godz. 14:00 - 17:00 - Trening Twórczego Rozwoju
Godz. 12:00 - 14:00 - koło szachowe - świetlica 

osiedlowe, instruktor
Waldemar Andrzejewski

Czwartek24.02.2005r. 
Godz. 9:00 - 12:00 - Trening Twórczego Rozwoju
Godz. 12:00 - 14:00 - warsztaty wokalne - koncert 

na zakończenie ferii
Godz. 12:00 - 14:00 - koło szachowe - świetlica 

osiedlowe, instruktor
Waldemar Andrzejewski

Piątek 25.02.2005r. 

Na zajęcia zapraszamy wszystkich chętnych (grupy
zorganizowane ze szkół - muszą się zapisać - Bogusia
Rososzczuk - tel. 756-76-00, 737-10-52)

W ramach akcji „Zima w mieście” od 14 do 26 lutego nieodpłat-
nie ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży będą: 
hala sportowa:
poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 9.00, 12.00 - 13.00, 15.00 - 16.00
pływalnia:
poniedziałek - piątek, godz. 12.00 - 14.00

Zmiana

rozkładu PKS 

Na prośbę mieszkańców
Bobrowca autobus z przy-
stanku - Piaseczno Panorama
- odjeżdżający o godz. 19.20
od dnia 1 lutego 2005 r. od-
jeżdżał będzie o godz. 19.10

Rozkłady jazdy PKS do-
stępne są na stronie interne-
towej:

wwwwww..  ppppkkssppiiaasseecczznnoo..  ppll

Zapasy klasyczne

Powrót do
dobrych tradycji

W ubiegłą niedzielę na hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji od-
były się Mistrzostwa Mazowsza i Warszawy kadetów w zapasach w stylu kla-
sycznym. To pierwsza od wielu lat impreza zapaśnicza tej skali w Piasecz-
nie. Organizatorami, na zlecenie Mazowieckiego Związku Zapaśniczego
były: KS Piaseczno oraz GOSiR. Drużyna KS zajęła 3 miejsce na 9 startu-
jących klubów. 

Wyrazy uznania za udany występ należą się zawodnikom piaseczyńskie-
go klubu sportowego oraz trenerowi Bogdanowi Zielińskiemu. Miejmy na-
dzieję, że przedsięwzięcie udane zarówno pod względem organizacyjnym
jak i sportowym oznacza powrót do znakomitych tradycji zapaśniczych na-
szego miasta. 

Redakcja

Radosław Tomaszewski (KS Piaseczno) zajął pierwsze miejsce w kat. 100 kg. Wśród
finalistów znaleźli się także jego klubowi koledzy m.in.: Łukasz Filich (I miejsce, kat. 63
kg), Michał Rosa (II miejsce kat. 76 kg), Marcin Małek (III miejsce, kat. 54 kg.) oraz
Piotr Kamiński i Kamil Zawiślak (III miejsce kat. 85 kg).

foto: GOSIR

Nowa Taryfa dla
energii elektrycznej
na 2005 r.

Od 1 stycznia 2005 r. na terenie
działania ZEW-T S. A. obowiązuje
nowa Taryfa dla energii elektrycznej. 

Dla klientów Zakładu Energe-
tycznego Warszawa-Teren S. A. śred-
ni wzrost płatności za energię elek-
tryczną wyniesie 2,1 %. Dla gospo-
darstw domowych, rozliczanych wg.
Grup taryfowych G, wzrost wyniesie
3.01%. Dopuszczalny wzrost cen
i stawek opłat wynikający z przepisów
prawa mógł ukształtować się na po-
ziomie 4,8%.

Zakład Energetyczny
Warszawa-Teren S. A.
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