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Sprawozdanie burmistrza

● s. 2

R E K L A M A

34. sesja 

Rady Miejskiej odbędzie

się 24 marca

o godz. 9

w sali konferencyjnej

Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 

ul. Kościuszki 5

CMYK

Remonty dróg gruntowych

● s. 3

Olimpiada zimowisk

● s. 8

Sprawozdania z sesji

Rady Miejskiej       ● s. 2

70 lat razem!

● s. 4

Nowy Zarząd

PTTK

Na Zjeździe Sprawozdawczo-
-Wyborczym Oddziału PTTK w Pia-
secznie powołane zostały nowe władze
Towarzystwa. Prezesem na czteroletnią
kadencję został Andrzej Ruta - szef Klu-
bu Turystyki Jeździeckiej z Wólki Prac-
kiej, zaś wiceprezesem Franciszek Pierz. 
Ustępujący prezes Kazimierz Łątka peł-
nił swoją funkcję przez 14 lat.

Film o Zalesiu Górnym

● s. 5

Przyjazny urząd

● s. 5

Współpraca z samorządem
O sprawach związanych z bezpieczeństwem na terenie po-
wiatu piaseczyńskiego z komendantem stołecznym policji
nadinsp. Ryszardem Siewierskim rozmawiali 3 marca w sta-
rostwie powiatowym przedstawiciele władz samorządowych.

Na spotkaniu omówiona została
dotychczasowa współpraca samorządów
z policją. W ubiegłym roku z inicjatywy
gmin podejmowanych było wiele
przedsięwzięć na rzecz poprawy warun-
ków pracy policji. 

W kwietniu rozstrzygnięty ma zo-
stać przetarg na wykonawcę prac związa-
nych z wykończeniem budynku nowej
komendy powiatowej w Piasecznie. Bu-
dowa nie została jeszcze zakończona,
ponieważ przedłużyły się prace projek-
towe w związku z dostosowaniem obiek-
tu do wymogów bezpieczeństwa. Wła-
dze gminy Piaseczno wstępnie zaakcep-
towały też porozumienie w sprawie bu-
dowy komisariatu w Zalesiu Górnym.
Gmina przekazałaby działkę w centrum
miejscowości w zamian za inną działkę
należącą do skarbu państwa. 

W Piasecznie działa już monitoring
wizyjny z wykorzystaniem sześciu kamer
zainstalowanych w centrum. System ma
być rozbudowywany, tak by objąć nim
wszystkie newralgiczne punkty miasta. 

W tym roku rozpocząć ma się budo-
wa sądu i prokuratury obok nowej siedzi-

by komendy policji. Miasto rozważa tak-
że zakupienie fotoradaru, który pozwolił-
by walczyć z plagą kierowców łamiących
ograniczenia prędkości. Dzięki współpra-
cy powiatu i gmin finalizowane jest poro-
zumienie dotyczące sfinansowania 51
funkcjonariuszy służby kandydackiej. 

W 2004 roku gmina Piaseczno przeka-
zała komendzie powiatowej policji 21 tys. zł
w formie darowizny finansowej, przekazała
także dwa zestawy komputerowe z drukar-
kami oraz kopiarkę wielofunkcyjną. 

- Jestem ogromnie wdzięczny samo-
rządom za ich wkład we współpracę
z policją - mówił generał Siewierski. - Ze
swej strony deklaruję, że zrobię wszyst-
ko, żeby sytuacja policji w powiecie pia-
seczyńskim stale się poprawiała. Moim
celem jest, aby te same standardy, jakie
obowiązują w policji stołecznej, obowią-
zywały także we wszystkich komendach
powiatowych, które mi podlegają. 

Komendant stołeczny zapewnił, że
po naborze policjantów w maju uzupeł-
nionych zostanie 15 wakatów w ko-
mendzie powiatowej. Obecnie piase-
czyńska policja dysponuje 238 etatami.

Alkometr dla policji
Gminna komisja rozwią-

zywania problemów alko-
holowych w Piasecznie
ufundowała profesjonalny
alkomat stacjonarny (Alko-
metr 2.0) na potrzeby piase-
czyńskiej policji.

Podczas odprawy kadry poli-
cyjnej w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno prezent
na ręce komendanta powiatowego
policji nadkomisarza Wiesława Tyl-
czyńskiego wręczyli burmistrz Jó-
zef Zalewski oraz przewodnicząca
komisji pani Dorota Kłos.

Monitoring w centrum Piaseczna
W ostatnim tygodniu lutego uruchomiony został system
monitoringu w centrum miasta. Sześć pierwszych kamer
ulokowanych zostało w miejscach, które mieszkańcy
wskazali w ankietach jako najmniej bezpieczne. Docelowo
w systemie działać ma 16 kamer.

System wykonany został drogą ka-
blową przez wyłonioną w przetargu fir-
mę NTI Sp. z o. o. Sieć swoich kanałów
i studzienek udostępnił na ten cel opera-
tor telekomunikacyjny Netia. Kamery są
nowoczesne, obracają się o 360 stopni
i dysponują wielokrotnym przybliże-
niem. Zapis ze wszystkich kamer jest na-
grywany i przechowywany w pamięci
przez dwa tygodnie. Obsługą systemu
zajmuje się obecnie straż miejska. Po za-
kończeniu budowy powiatowej komendy
policji centrum zarządzania monitorin-
giem zostanie rozbudowane i przeniesio-
ne do jej nowej siedziby. 

Lokalizacja kamer: 
1) ul. Chyliczkowska (zasięg obejmuje 

przedpole Liceum Ogólnokształcącego 
i Zespołu Szkół Rolniczych; 

2) skrzyżowanie ul. Chyliczkowskiej 
i ul. Puławskiej; 

3) skrzyżowanie ul. Jana Pawła II 
i ul. Wojska Polskiego; 

4) skrzyżowanie ul. Kościuszki 
i ul. Nadarzyńskiej; 

5) budynek Urzędu Miasta i Gminy 
(zasięg obejmuje ul. Sierakowskiego
oraz park miejski); 

6) budynek Urzędu Miasta i Gminy 
(zasięg obejmuje ul. Kościuszki od 
ul. Chyliczkowskiej do ul. Nadarzyń-

skiej, łącznie ze skwerem „Kisiela”). 

21 marca o godz. 10.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta od-
będzie się oficjalna prezentacja
systemu monitoringu.

WYBRANE WYNIKI PREWENCYJNE WYKRYWALNOŚĆ W 5 KATEGORIACH

W kwietniu rozstrzygnięty ma zostać przetarg na II etap budowy nowej siedziby ko-
mendy powiatowej. Inwestycję współfinansuje gmina Piaseczno.
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umieszczonych w
izbie wytrzeźwień



W okresie tym burmistrz wydał 42
zarządzenia, w tym m. in. w sprawach: 
- prowadzenia negocjacji dotyczą-
cych ustalenia wysokości odszkodowa-
nia za działki przeznaczone pod drogi
gminne (pięć zarządzeń); 
- ogłoszenia konkursów ofert na za-
dania w obszarze kultury, sztuki oraz
ochrony dziedzictwa kulturowego Pia-
seczna, w obszarze działalności kultural-
nej, oświatowej oraz współudział w ob-
chodach rocznic narodowych na terenie
Piaseczna (pięć zarządzeń). 

Zatwierdzenia przetargów:
- na roboty dodatkowe związane
z wymianą przewodu wodociągowego
w ciągu ulicy Sierakowskiego i War-
szawskiej na odcinku od ul. Nadarzyń-
skiej do ul. Młynarskiej. Wykonawca -
firma FAL-Bruk z Warszawy, za cenę
ryczałtową brutto 462 346,68 zł; 
- na szacowanie nieruchomości
gminnych. Wykonawca - firma Rzeczo-
znawstwo Majątkowe s. c. Marek Jusz-
czak, Sylwia Placek, Maciej Juszczak,
Wycena, Doradztwo z Pruszkowa, za
cenę ryczałtową brutto zgodnie z for-
mularzem ofertowym; 
- na urządzanie i utrzymanie zieleni
na terenie miasta i gminy Piaseczno.
Wykonawca - konsorcjum firm: Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych SITA -
Piaseczno Sp. z o. o. Piaseczno oraz SI-
TA - Polska Sp. z o. o. z Warszawy, za
cenę jednostkową brutto zgodnie z for-
mularzem ofertowym; 
- na wykonanie projektu budowlano-
-wykonawczego wielobranżowego gara-
ży w rejonie ul. Energetycznej w Pia-
secznie wraz z zagospodarowaniem te-
renu oraz projektu rozbiórki istnieją-
cych garaży. Wykonawca - firma Marel-
-Projekt s. c. Biuro Usług Technicznych
Lis Marek i Metlerski Artur z Radomia,
za cenę ryczałtową brutto 34 770 zł. 

Unieważnienia przetargu:
- na druk biuletynu informacyjnego
miasta i gminy Piaseczno „Gazeta Piase-
czyńska” w roku 2005; 
- na określenie różnicy wartości nie-
ruchomości. 

Ogłoszenia przetargów:
- na dostawę prasy do Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5; 
- na przebudowę Kanału Piaseczyń-
skiego; 
- dostawę książek do Biblioteki Pu-
blicznej w Piasecznie i 8 filii na terenie
Miasta i Gminy Piaseczno w 2005 r.; 
- na określenie różnicy wartości nie-
ruchomości; 
- na zestaw rentgenowski ze stołem
zdalnie sterowanym do zdjęć i prześwie-
tleń - szt. 1 do Przychodni Rejonowej
nr 1 w Piasecznie. 

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

28 stycznia burmistrz wziął udział
w posiedzeniu Rady Parków Krajobra-
zowych. Przedmiotem posiedzenia było
m. in. zatwierdzenie specyfikacji do
przetargu na opracowanie planu zago-
spodarowania Chojnowskiego Parku
Krajobrazowego. 

28 stycznia burmistrz uczestniczył
także w spotkaniu mieszkańców, samo-
rządowców i środowisk gospodarczych
z eurodeputowanym p. Czesławem Sie-
kierskim i posłem Januszem Piechociń-
skim. 

29 stycznia burmistrz wziął udział
w podsumowaniu III Memoriału im.
Walentego Kazubka w halowej piłce
nożnej zorganizowanym przez LKS Jed-
ność Żabieniec i GOSIR. 

29 stycznia burmistrz i radni
uczestniczyli w walnym zebraniu spra-
wozdawczym OSP Bogatki. 

2 lutego odbyło się spotkanie bur-
mistrza i pracowników z burmistrzem
miasta i gminy Tarczyn Barbarą Galicz,
na temat opracowywanej koncepcji ka-
nalizacji sanitarnej dla rejonu Złotokłos,
Szczaki, Wólka Pracka, Runów i Henry-
ków Urocze. 

3 lutego burmistrz i prezydium Ra-
dy Miejskiej spotkali się z panem Ma-
riuszem Zarębą - ojcem trojaczków.
Złożono gratulacje i życzenia całej ro-
dzinie oraz przekazano prezent w posta-
ci wózków dziecięcych i fotelików sa-
mochodowych. 

3 lutego odbyło się spotkanie kon-
sultacyjne burmistrza z udziałem m. in.
posła J. Piechocińskiego, przedstawicie-
li firmy Chodzeń, przedstawicieli staro-
stwa i Zarządu Dróg Powiatowych
w sprawie zaprojektowanych na zlece-
nie GDDKiA skrzyżowań ulicy Puław-
skiej z ul. Geodetów i Łabędzią (w ukła-
dzie docelowym - jako skrzyżowanie
dwupoziomowe przesunięte w kierunku
północnym od obecnego układu). 

3 lutego burmistrz wziął udział
w okolicznościowym spotkaniu zorgani-
zowanym przez redakcję „Przeglądu
Przemysłowego i Gospodarczego”. 

4 lutego burmistrz spotkał się z dy-
rekcją Szkoły Podstawowej nr 1 i z Za-
rządem Klubu Kombatantów 4. Pomor-
skiej Dywizji Piechoty im. Jana Kiliń-
skiego w celu omówienia organizacji
kwietniowych obchodów Miesiąca Pa-
mięci Narodowej z okazji 60. rocznicy
rozpoczęcia przez Dywizję walk z oku-
pantem niemieckim oraz 30-lecia nada-
nia imienia szkole. 

6 lutego burmistrz i radni wzięli
udział w rozpoczęciu i podsumowaniu
Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w za-
pasach w stylu klasycznym. Organizato-
rami tych mistrzostw były KS Piaseczno
i GOSIR. 

8 lutego burmistrz uczestniczył
w uroczystości otwarcia hali sportowej
i nowej części dydaktycznej w Zespole
Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej w Kon-
stancinie-Jeziornie. 

Burmistrz na bieżąco rozpatruje
wnioski o rozłożenie na raty czynszów
dzierżawnych i przedłużenie umów
dzierżaw oraz wnioski podmiotów go-
spodarczych o umorzenie lub rozłożenie
na raty należności podatkowych, po-
zwolenia na sprzedaż alkoholu itp. 
Omawiane są na bieżąco wnioski komi-
sji problemowych RM - informacja pi-
semna o podjętych czynnościach zwią-
zanych z tymi wnioskami przedkładana
jest przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

Burmistrz przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek po uprzednim
umówieniu spotkania. Tel. 701 75 88
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SPRAWOZDANIE Z  PRACY  BURMISTRZA
Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przedstawia radnym sprawoz-
danie z pracy pomiędzy sesjami Rady. Poniżej przedstawiamy zarys najważniej-
szych spraw i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo zajmowali się od 27
stycznia do 10 lutego 2005 roku.

Sprawozdanie z 33. sesji Rady Miejskiej

Sesję, która odbyła się 10 lutego,
otworzył i poprowadził przewodniczący
Rady Miejskiej Józef Wierzchowski. 

Przed rozpoczęciem części uchwało-
dawczej sprawozdanie z działalności za
okres między sesjami przedstawili prze-
wodniczący Rady i burmistrz Józef Zalew-
ski. W następnej kolejności Rada Miejska
głosowała wniosek o odwołanie przewod-
niczącego Rady. Wynik dziewięć głosów
za, dziewięć przeciw przy trzech wstrzy-
mujących się uznano - po zasięgnięciu
opinii prawnika - za rozstrzygający. Wnio-
sek nie został przyjęty. 

Następnie radni składali wnioski i in-
terpelacje. 

W pierwszej części obrad radni
wprowadzili niewielkie zmiany do budże-
tu (m. in. zapewniono środki na umowy-
-zlecenia dla informatyka oraz dla osoby
do kontroli mięsa sprzedawanego w hali
targowiska miejskiego). Następnie po wy-
słuchaniu opinii komisji problemowych
Rada Miejska wyraziła zgodę na sprzedaż
nieruchomości komunalnych na rzecz
użytkowników wieczystych z zastosowa-
niem bonifikaty w wysokości 95 proc.
różnicy między ceną nieruchomości
a wartością prawa użytkowania wieczyste-
go tej nieruchomości. Uchwała dotyczy
wyłącznie osób fizycznych będących użyt-
kownikami wieczystymi nieruchomości
zabudowanych na cele mieszkaniowe. 

Odwołana została uchwała z 2003 ro-
ku (po otrzymaniu wyroku Naczelnego
Sądu Administracyjnego w Warszawie
stwierdzającego nieważność części uchwa-
ły dotyczącej upoważnienia dyrektora
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej do wydawania decyzji w spra-
wie dodatków mieszkaniowych). Radni
dokonali też zmiany w uchwale zatwier-
dzającej miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego części wsi Żabieniec -
etap III usuwające z niej kwestie finanso-
wania realizacji docelowej infrastruktury
technicznej. 

Rada Miejska zaliczyła do kategorii
dróg gminnych istniejące i projektowane
drogi lokalne w miejscowych planach za-

gospodarowania przestrzennego części
wsi Głosków, Runów, Robercin, Siedliska
oraz istniejące drogi lokalne w części wsi
Jesówka. 

Radni zadecydowali także o przystą-
pieniu do Stowarzyszenia Beneficjentów
Funduszy Europejskich. Zanim przyjęto
uchwałę na ten temat, głos zabrał prezes
Stowarzyszenia Jerzy Rybiński. 

Następnie radni uznali za zasadny za-
rzut naruszenia interesu prawnego miesz-
kanki gminy i zobowiązali burmistrza do
sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części miasta
Piaseczna, w której zlokalizowana jest nie-
ruchomość skarżącej. 

Nadano nazwy ulicom: Nad Stawem
w Chylicach, Zasobna i Przy Grobli w Bą-
kówce. Radni ustalili zasady przyznawania
i sprzedaży miejsc do pochówku na cmen-
tarzu komunalnym w Piasecznie. Wyrazili
również zgodę na sprzedaż w trybie bez-
przetargowym nieruchomości gminnej
położonej w Piasecznie przy ul. Kościusz-
ki z przeznaczeniem na poprawę warun-
ków zagospodarowania nieruchomości
przyległej. 

Ostatnia uchwała dotyczyła nabycia
na rzecz gminy lokalu mieszkalnego przy
ul. Kwadratowej w Józefosławiu o pow.
44,3 m. kw. w związku z propozycją syn-
dyka masy upadłości Spółdzielni Budow-
lano-Mieszkaniowej „Kwadrat” dotyczą-
cej zawarcia ugody w sprawie wzajemnych
rozliczeń z gminą wynikających z umowy
partycypacyjnej w budowie infrastruktury
gminnej oraz należnego od gminy odszko-
dowania za grunt przeznaczony pod drogi
gminne. 

Po wolnych wnioskach i odpowie-
dziach na interpelacje sesję zakończono. 

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

Sprawozdanie z sesji nadzwyczajnej 

W sobotę 12 lutego radni zebrali się ponownie, by przegłosować wniosek o odwo-
łanie przewodniczącego Rady Miejskiej. Tym razem dziesięciu radnych poparło wnio-
sek, dziesięciu było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Wniosek, podobnie jak dwa
dni wcześniej, nie został przyjęty.

Stowarzyszenie
Beneficjentów UE
Gmina Piaseczno przystąpiła do Stowarzyszenia Beneficjentów
Funduszy Europejskich. Podstawowym celem Stowarzyszenia
jest szeroko pojęta promocja idei Unii Europejskiej, a w szcze-
gólności informacja i edukacja w zakresie pozyskiwania fundu-
szy unijnych na finansowanie lokalnych projektów.

W dniach 7-8 marca 2005 r. Stowa-
rzyszenie z inicjatywy gminy Piaseczno zor-
ganizowało konferencję pt. „Jak rozpocząć
realizację projektu”. Do wzięcia w niej
udziału zostali zaproszeni niektórzy benefi-
cjenci Funduszu Spójności. 

Stowarzyszenie zawiązało się w 2003
roku i od tego czasu zakłada ośrodki tere-
nowe, które we współpracy i dzięki wymia-
nie doświadczeń na podstawie realizowa-
nych projektów będą zdolne do efektyw-
nego wykorzystania funduszy unijnych. Nie
bez znaczenia jest dobra współpraca człon-
ków Stowarzyszenia z Ministerstwem Śro-
dowiska, Ministerstwem Gospodarki, Pra-
cy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Fi-
nansów, Urzędem Zamówień Publicznych,
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsu-

mentów, Narodowym Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Śro-
dowiska. 

Kolejnym celem jest nawiązanie
współpracy z innymi podmiotami (konsul-
tanci, wykonawcy, dostawcy, instytucje fi-
nansowe) w celu podniesienia skuteczno-
ści i jakości wdrażania projektów realizo-
wanych w ramach funduszy unijnych. Re-
alizacja tych celów będzie możliwa poprzez
organizowanie zjazdów i sympozjów. 

Przejrzysta gmina
Pracownicy Urzędu Miasta wzięli udział w pierwszym ze spotkań regionalnych
organizowanych przez „Gazetę Wyborczą” - pomysłodawcę i koordynatora ak-
cji społecznej „Przejrzysta Polska”. Gmina Piaseczno zgłosiła swój akces do pro-
gramu w listopadzie ubiegłego roku. 

W trakcie spotkania zostały szczegó-
łowo omówione zadania, które stoją
przed prawie 800 gminami biorącymi
udział w projekcie, oraz procedury ich
wykonania. 

Po przystąpieniu do programu, któ-
ry ruszył z początkiem 2005 roku,
uczestnicy otrzymali internetową stronę-
-wizytówkę Urzędu, na której zamiesz-
czane będą zadania do wykonania. Po
wykonaniu każdego z sześciu obligatoryj-
nych i sześciu fakultatywnych zadań
uczestnik zamieszcza na swojej stronie
sprawozdania z ich realizacji. Na wyko-
nanie zadań uczestnicy mają maksymal-

nie 12 miesięcy, minimum trzy zadania
trzeba zaliczyć do końca września 2005.
Obecnie gmina Piaseczno opracowuje
katalog usług (jest już częściowo dostęp-
ny na stronie www. piaseczno. eobip. pl
oraz w kancelarii Urzędu) oraz katalog
firm - jest to jedno z zadań fakultatyw-
nych programu. 

Zamierzeniem akcji „Gazety Wy-
borczej” jest stworzenie recepty na
wzrost skuteczności i uczciwość w urzę-
dach. Podstawowym warunkiem - jak
wskazują autorzy programu - jest prze-
strzeganie przez władze lokalne sześciu
zasad rządzenia: przejrzystości, przewi-

dywalności, rozliczalności, fachowości,
braku tolerancji dla korupcji oraz party-
cypacji społecznej. Program wspierają:
Fundacja Agory, Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności, Program Przeciw
Korupcji Fundacji Batorego, Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum
Edukacji Obywatelskiej i Bank Światowy. 

Do udziału w projekcie zaproszone
zostały także media lokalne, które mogą
na bieżąco monitorować postęp gmin
w realizacji programu. Więcej informacji
na stronie www.przejrzystapolska.pl 

red.

Informacja o tworzeniu gminnego katalogu firm 
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

rozpoczął tworzenie gminnego katalo-
gu firm. Wszystkich zainteresowanych
właścicieli podmiotów gospodarczych
z terenu gminy Piaseczno prosimy
o zgłaszanie do Urzędu Miasta do po-
koju nr 16, w godz. pracy urzędu lub
e-mailem: edg@gmina-piaseczno. pl,

faksem: 756 70 49, telefonicznie: 701
75 16 następujących danych: 

1. Nazwa firmy; 
2. Nazwisko właściciela, prezesa lub
dyrektora; 
3. Adres firmy, telefon, faks, e-mail; 
4. Przedmiot działalności. 

Katalog będzie udostępniony wszyst-
kim zainteresowanym w Urzędzie
Gminy w formie papierowego wydru-
ku, a także w formie elektronicznej na
stronie internetowej:
www.piaseczno.eobip.pl

red.

fot. D. Putkiewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
powołał 21 lutego wiceburmistrza Jacka
Zwolińskiego na pełnomocnika ds.
realizacji programu uporządkowania go-
spodarki wodno-ściekowej w gminie Pia-
seczno.
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2,5 mln zł na utwardzenie dróg

Stan nawierzchni gminnych dróg gruntowych, szczególnie wiosną i jesienią,
pozostawia wiele do życzenia. Dlatego burmistrz przygotował plan etapowego
utwardzania ich tłuczniem kamiennym. W tym roku przygotowano na ten cel
2,5 mln zł. Projekt zawierający wykaz dróg przeznaczonych do remontu prze-
kazany został radnym, którzy pracowali nad nim w komisjach problemowych.
W styczniu na sesji Rady Miejskiej radni włączyli go do tegorocznego budżetu. 

W tym roku utwardzone zostaną następujące ulice:

Wspólnymi siłami
Gmina angażuje się również w utwardzanie ulic z inicjatywy mieszkań-

ców, którzy partycypują w kosztach. W zeszłym roku w ten sposób wyre-
montowana została np. ul. Moniuszki w Chyliczkach. W tym roku na po-
dobne cele zarezerwowano w budżecie 130 000 zł, w tym 50 000 zł na do-
finansowanie prac i 80 000 na sfinansowanie dostaw materiału. 

Zaplanowana została także rezerwa w wysokości 184 710 zł na robo-
ty nieprzewidziane.

Na wniosek komisji finansów i inwestycji radni dodali do tego-
rocznej uchwały budżetowej wykaz inwestycji dotyczących projektów
i wykonania oświetlenia na terenie gminy. 

W 2005 roku zostaną wykonane: 

Nowe oświetlenie

Puławska
od Piaseczna
do Góry
Kalwarii
W związku z licznymi zapyta-
niami nadchodzącymi do biu-
ra poselskiego poseł Janusz
Piechociński - przewodniczą-
cy sejmowej komisji infra-
struktury - informuje czytelni-
ków o stanie przygotowań do
realizacji tej inwestycji.

W ramach projektu planuje się
przebudowę odcinka drogi krajowej nr
79 wraz z budową obwodnicy Góry
Kalwarii w ciągu DK 79 i DK 50. Całość
projektowana jest na parametrach dro-
gi klasy GP o dwóch rozdzielonych
jezdniach. Wiąże się to z konieczno-
ścią dobudowy drugiej jezdni na od-
cinku istniejącym drogi nr 79 oraz bu-
dowy obwodnicy Góry Kalwarii. Prze-
widuje się również budowę węzłów
drogowych, układu dróg dojazdowych
i serwisowych, ciągów pieszo-rower-
owych oraz przejazdów gospodar-
czych do obsługi terenu przyległego
w związku z ograniczeniem dostępno-
ści do drogi krajowej. 

Odcinek Piaseczno - Góra Kalwa-
ria: prędkość projektowa - 80
km/godz. (obszar zabudowany 60
km/godz.), szerokość pasa ruchu 3,5
m, ilość pasów ruchu: 2x3 pasy (dwie
jezdnie do końca obwodnicy Piasecz-
na) i 2x2 pasy (dwie jezdnie na pozo-
stałym odcinku). Szerokość poboczy
gruntowych: 2x2,25 m (docelowa re-
zerwa na pobocza utwardzone), obcią-
żenie nawierzchni 115 kN/oś. 

Planowany harmonogram realiza-
cji jest następujący: 
· przygotowanie materiałów robo

czych do wniosku o ustalenie loka
lizacji drogi - 21 marca 2005 r., 

· przygotowanie map podziałowych
30 kwietnia 2005 r., 

· opinie w trybie art. 5 specustawy -
15 maja 2005 r., 

· opinie w trybie art. 3 - 5 czerwca 
2005 r., 

· omówienie opinii jw. - 20 czerwca 
2005 r., 

· złożenie materiałów do decyzji lo
kalizacyjnej - 10 lipca 2005 r., 

· uzyskanie decyzji lokalizacyjnej - 
10 października 2005 r., 

· wykupy gruntów - 15 kwietnia 2006 r., 
· projekty budowlane - 15 paździer-

nika 2005 r., 
· wystąpienia o pozwolenie na bu-

dowę - 25 maja 2006 r., 
· materiały przetargowe - 30 paź-

dziernika 2005 r., 
· projekty wykonawcze - 30 grudnia

2005 r., 
· uzyskanie pozwolenia na budowę 

25 czerwca 2006 r. 

Przewiduje się realizację tego za-
dania w ciągu 24 miesięcy. 

Dodatkowe informacje można uzy-
skać na stronie internetowej:
www. piechocinski. pl

Pytania proszę kierować na adres:
posel@piechocinski. pl lub pod numer
faksu 756 84 73

Janusz Piechociński, 
przewodniczący sejmowej

komisji infrastruktury

Najlepszy samorządowiec spółdzielca
Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie Józef
Wierzchowski wyróżniony został w konkursie na naj-
lepszego samorządowca spółdzielcę przeprowadzo-
nym przez redakcję magazynu „Tęcza Polska”.

Finał II edycji konkursu pod patro-
natem Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol-
skich RP odbył się w środę 2 marca 2005
roku. Uroczystość wręczenia dyplomów
miała miejsce na terenie Senatu RP. 

Józef Wierzchowski, przewodniczący
Rady Miejskiej w Piasecznie, a jednocze-
śnie prezes Młodzieżowej Spółdzielni

Mieszkaniowej „Patronat-3”, wyróżnio-
ny został za działania, które w sposób
najbardziej efektywny i różnoraki wspie-
rały spółdzielczość. Specjalne honorowe
dyplomy wręczył laureatom marszałek
Senatu RP prof. Longin Pastusiak. 

red.

Remonty dróg gruntowych

fot. D. Putkiewicz
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Green City Building
24 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno w ramach tego projektu odbyło się seminarium prze-
znaczone dla wszystkich zainteresowanych zrównoważonym
rozwojem i efektywnym gospodarowaniem energią na na-
szym terenie, a przede wszystkim dla przedstawicieli władz
lokalnych, projektantów, architektów, developerów, przed-
stawicieli zarządów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
oraz potencjalnych inwestorów.

Na seminarium omówione zostały: 
- ogólne założenia projektu „Green
City Building”; 
- ustawa termomodernizecyjna - wa-
runki korzystania, opłacalność; 
- możliwości budowy budynku pasyw-
nego ze szczególnym uwzględnieniem
systemów wentylacji z odzyskiem ciepła
oraz specjalnego rodzaju izolacji termicz-
nej posiadającej możliwość pochłaniania
promieniowania słonecznego i oddawa-
nia go do muru w postaci ciepła; 
- zastosowania kolektorów słonecz-
nych; 
- dyrektywa Unii Europejskiej o cha-
rakterystykach energetycznych budyn-
ków. 

W roku 2002 burmistrz gminy Pia-
seczno podpisał list intencyjny z preze-
sem Narodowej Agencji Poszanowania
Energii dotyczący współpracy w zakresie
propagowania i wdrażania projektów
związanych z oszczędnością energii, ter-
momodernizacją budynków, źródłami
energii odnawialnej. Współpraca ta za-
owocowała: 
- wykonaniem instalacji do odzysku
ciepła z wentylacji w jednej z klas nowe-
go gimnazjum przy al. Kalin; 
- wykonaniem projektu założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla miasta
Piaseczna; 
- wykonaniem planu zaopatrzenia
w ciepło miasta Piaseczna w obszarze
obejmującym dzisiejszy i potencjalny za-
sięg oddziaływania kotłowni miejskiej; 
- wykonaniem audytu energetycznego
dla Szkoły nr 5, na podstawie którego
wykonywana jest termomodernizacja
obiektu, a gmina uzyska zwrot 25 proc.
wartości inwestycji na podstawie ustawy
o wspieraniu przedsięwzięć termomo-
dernizacyjnych; 
- wykonaniem audytu energetycznego
dla Szkoły nr 6; 

- wykonaniem koncepcji obniżenia
zużycia ciepła w GOSiR Piaseczno przy
wykorzystaniu alternatywnych źródeł
energii; 
- udziałem wspólnie z Narodową
Agencją Poszanowania Energii w projek-
cie „Green Cities Building”. 

Projekt „Green City Building” ma
na celu wdrożenie strategii mającej
przygotować sześć samorządów lokal-
nych z Danii, Austrii, Grecji, Niemiec,
Węgier i Polski do wdrożenia syste-
mów zarządzania rozwojem urbani-
stycznym w sposób zapewniający
wprowadzenie nowej Dyrektywy Unii
Europejskiej dotyczącej racjonalnego
wykorzystania energii. Dyrektywa ta
będzie obowiązywać od 2006 roku.
Główne cele projektu to: 
- propagowanie zrównoważonego
rozwoju i poszanowania energii na tere-
nach zurbanizowanych; 
- opracowanie lokalnych strategii po-
szanowania energii, które mogłyby służyć
za wzór innym samorządom na terenie
całej Unii Europejskiej; 
- przeprowadzenie serii warsztatów -
seminariów dotyczących racjonalnych
sposobów wykorzystania energii przy
planowaniu i wdrażaniu rozwoju urbani-
stycznego; 
- opracowanie kryteriów, po wypeł-
nieniu których miasta - lokalne społecz-
ności - mogłyby otrzymywać certyfikat
„Green City Building”. Certyfikat ten
byłby przyznawany za efektywne metody
zagospodarowania przestrzennego
uwzględniające zrównoważony rozwój
i poszanowanie energii. 

Projekt rozpoczyna się w tym roku
i będzie trwał 36 miesięcy od stycznia
2005 r. do końca grudnia 2007 r. 

Maciej Ciechomski

Piaseczno będzie się starało otrzymać certyfikat „Green City Building”.
Zakńczenie projektu planowane jest na koniec 2007 roku.

70 lat razem!

Państwo Irena i Tadeusz Stefańscy z Piaseczna obchodzili 3 marca jubileusz 70-lecia
pożycia małżeńskiego. Czcigodnych Jubilatów oprócz rodziny odwiedził tego dnia z
życzeniami burmistrz gminy Piaseczno Józef Zalewski.

Chronimy płazy
W Polsce występuje 18 gatunków

tych zwierząt. Płazy - bo o nich tutaj mo-
wa - nie wzbudzają dużego zainteresowa-
nia wśród ludzi. Z racji swego wyglądu
i trybu życia budzą raczej niechęć. Pełnią
jednak bardzo istotną rolę w biocenozie.
Jako zwierzęta drapieżne stanowią jedno
z najważniejszych ogniw w łańcuchu po-
karmowym. Począwszy od stadium jaja
aż do postaci dorosłej tworzą bazę po-
karmową dla wielu gatunków zwierząt,
zarówno wodnych, jak i lądowych. Przy-
czyniają się tym samym do utrzymywania
równowagi biologicznej. 

Z punktu widzenia gospodarczego
zwierzęta te są pożyteczne lub obojętne,
brak wśród nich szkodników. Kijanki
zjadają ogromne ilości szczątków orga-
nicznych, znacznie poprawiając trofię
zbiorników wodnych. Do gatunków po-
żytecznych należą wszystkie gatunki ro-
puch, które wraz z żabą trawną i grze-
biuszką ziemną mają duży udział w tępie-
niu szkodników roślin (między innymi
stonki ziemniaczanej). Obojętne dla go-
spodarki są płazy zamieszkujące zbiorni-
ki wodne - kumaki i żaby zielone. Jedy-
nie te ostatnie nie są mile widziane
w stawach hodowlanych, gdzie woda jest
stosunkowo czysta, a żaby występują tam
licznie. Ich kijanki stają się konkurenta-
mi ryb, wyjadając im pokarm. Niemniej
z drugiej strony tworzą bazę pokarmową
dla niektórych gatunków ryb. 

Niestety, sytuacja płazów w wielu
krajach, w tym również w Polsce, nie wy-
gląda najlepiej. Wyniki badań nad sta-
nem populacji płazów wykazują jedno-
znacznie, że jej liczebność maleje na te-
renie naszego kraju, a ich istnienie
w wielu regionach naszego kraju jest za-
grożone. Wszystkie nasze gatunki płazów
objęte są ochroną gatunkową. Ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. zaleca ich
czynną ochronę. Naturalnymi wrogami
płazów są ryby zjadające skrzek, zaskro-
niec, wydra oraz wiele gatunków ptaków.
Główną jednak rolę w pogorszeniu sytu-
acji płazów odgrywa człowiek. Dzieje się
to głównie za sprawą gospodarki powo-
dującej zanik obszarów wodno-błotnych
będących miejscami rozrodu płazów.
Niekorzystny wpływ na te zwierzęta od-
grywa również wzrastająca chemizacja
rolnictwa i leśnictwa. 

Kolejnym, narastającym w ostatnim
czasie zagrożeniem dla płazów jest szybki
rozwój komunikacji oraz powstawanie
coraz większej liczby szlaków komunika-
cyjnych powodujących fragmentację śro-
dowiska i przecinających trasy wędrówek
tych zwierząt. 
W sezonie wiosennym obserwuje się
znaczną ilość płazów zabitych przez prze-
jeżdżające samochody. 

Nauczyciele i uczniowie niektórych
szkół, widząc i rozumiejąc potrzebę
ochrony płazów, prowadzą akcje czynnej
ochrony. W miejscach, gdzie płazy w se-
zonie wiosennym migrują do zbiorników
wodnych pokonują drogi, stając się ofia-

rami kierowców. W tym okresie przy
niektórych odcinkach dróg można zoba-
czyć płotki poustawiane na poboczu
i spotkać dzieci przechodzące z jednej
strony drogi na drugą z wiaderkami,
w których przenoszone są te zwierzęta. 

Tego typu działania są bardzo po-

trzebne i pożyteczne. Jest to jednak tylko
pomoc doraźna, a jej skuteczność zależy
od wielu czynników. Najskuteczniejszym
rozwiązaniem problemu śmiertelności
płazów na drogach wydaje się budowa
bezkolizyjnych przejść pod drogami,
w miejscach ich największej liczebności
i aktywności. Przepust i betonowe płotki
ustawiane wzdłuż drogi znacznie ograni-
czają śmiertelność płazów nie tylko pod-
czas wędrówek godowych, ale w ciągu
całego sezonu. 

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
w Siedlcach od kilku lat prowadzi działa-
nia w zakresie ochrony tej grupy zwie-
rząt, skupiając się nie tylko na czynnej
ochronie, ale również duży nacisk kładąc
na edukację. Szkoła Podstawowa w Gło-
skowie jako pierwsza na Mazowszu i nie-
zależnie od działań TP Bocian rozpoczę-
ła działania chroniące lokalną populację
płazów. Coroczne zaangażowanie
uczniów tej szkoły oraz wielkość tamtej-
szej populacji płazów spowodowała, że
zaczęliśmy myśleć o wybudowaniu w tym
miejscu przepustu pod drogą oraz beto-
nowych płotków. Do działań w tym kie-
runku mobilizuje również postawa Urzę-
du Miasta i Gminy w Piasecznie, który
zdecydowanie poparł inicjatywę, dekla-
rując jednocześnie udział w projekcie.
W związku z tym 10 lutego br. w Szkole
Podstawowej w Głoskowie odbyło się
spotkanie zorganizowane przez Towarzy-
stwo Przyrodnicze „Bocian” i panią Be-
atę Zawadzką - nauczycielkę biologii
w wyżej wymienionej szkole - z władzami
samorządowymi oraz osobami i instytu-
cjami zainteresowanymi projektem bu-
dowy bezkolizyjnego przejścia dla płazów
pod miejscową drogą. 

W spotkaniu poza członkami TP
„Bocian” oraz gospodarzami (SP Gło-
sków) wzięli udział: pan Lars Briggs z fir-
my FPP Consulting - ekspert herpetolog,
specjalista z zakresu ochrony i monito-
ringu płazów; przedstawiciele lokalnych
władz: Urzędu Miasta i Gminy Piasecz-
no, Starostwa Powiatowego w Piasecz-
nie; przedstawiciele Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Piasecznie, Wojewódzkiego

Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych
w Warszawie - In-
spektorat w Piasecz-
nie, Wojewódzkiego
Konserwatora Przy-
rody, zarządu parków
krajobrazowych Ma-
zowieckiego, Choj-
nowskiego i Brudzeń-
skiego, przedstawiciel
firmy PBL Mazowiec-
kie Mosty zajmującej
się wykonywaniem
inwestycji drogowych
oraz nauczyciele z te-
renu gminy prowa-
dzący akcje czynnej
ochrony płazów i stu-

denci SGGW zajmujący się badaniem
i ochroną płazów w Warszawie. 

Przedmiotem spotkania było rozwa-
żenie możliwości ochrony tamtejszej po-
pulacji płazów. W Głoskowie pani Beata
Zawadzka wraz z uczniami miejscowej
szkoły każdej wiosny od czterech lat or-

ganizuje akcję obejmującą ustawianie
płotków o długości około 150 metrów
i przenoszenie płazów przez drogę. Z in-
wentaryzacji prowadzonej podczas akcji
wynika, że w ciągu każdego sezonu ten
niewielki odcinek drogi pokonuje blisko
11 tys. osobników płazów, wśród któ-
rych najliczniej notowane są żaby bru-
natne (trawna i moczarowa - łącznie sta-
nowią one 75 proc. miejscowej popula-
cji) i ropucha szara (około 10 proc. po-
pulacji). Poza tym występują tam rów-
nież żaby zielone, grzebiuszka ziemna,
kumak nizinny i rzekotka drzewna. 

Spotkanie rozpoczęło się od przed-
stawienia biologii płazów i problemów
ich ochrony, zwłaszcza w odniesieniu do
populacji występującej w Głoskowie. Po
prezentacjach na temat płazów wszyscy
udali się na miejsce, w którym prowa-
dzona jest akcja ochrony płazów i gdzie
planowane jest wybudowanie przepustu
i postawienie betonowych płotków. Po
wizycie w terenie wszyscy mogli zapre-
zentować swoje zdanie dotyczące możli-
wości wykonania inwestycji. Na spotka-
niu przy obiedzie zasponsorowanym
przez Urząd Gminy Piaseczno omówiony
został tryb dalszego postępowania spro-
wadzający się w pierwszej części do uzy-
skania niezbędnych uzgodnień i pozwo-
leń. 

Dobrze wróży na przyszłość jedno-
myślność wszystkich zainteresowanych
stron, że tamtejsze płazy jak najbardziej
należy chronić. Niewątpliwie działania
ochroniarskie w najbliższym sezonie na-
leżeć będą jeszcze do uczniów miejsco-
wej szkoły. Mamy jednak nadzieję, że
w niedalekiej przyszłości płotki i dzieci
biegające z wiaderkami z jednej strony
ulicy na drugą znikną z tamtejszego kra-
jobrazu. 

Marcin Ilczuk
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

www.bocian.org.pl

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

Spotkanie na temat ochrony płazów w SP w Głoskowie.

Miejsce zimowania płazów i planowanej inwestycji.

R E K L A M A



Goście nie tylko przypatrywali się zaba-
wie i licznie przeprowadzanym konkursom,
ale wzięli w nich czynny udział. Conrado
Moreno z Hiszpanii zachwycił młodą publi-
kę, rapując polski utwór hiphopowy. 

Na specjalnie zorganizowanej przez
uczniów konferencji prasowej na liczne
i dociekliwe pytania odpowiadali: Elizabeth
Dudy z Francji, Paolo Cozza z Włoch i Con-
rado Moreno z Hiszpanii. Gdy minął szał
rozdawania autografów, które zdobyć chciał
każdy uczestnik imprezy, wszyscy powrócili

do wspólnej zabawy i zajadania pączków,
zgodnie z tłustoczwartkową tradycją. 

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego dziękuje serdecznie
sponsorom: Jar Per, EMI Music Polska,
Nowemu Radiu WAWA, HIT'N'HOT Mu-
sic, księgarni Bzyk, właścicielowi sklepu
Mariola z ul. Młynarskiej oraz firmie BWM
Electrionics z Piaseczna. 

Specjalne podziękowania dla główne-
go organizatora zabawy Grzegorza Rowiń-
skiego.
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Wizyta przewodników PTTK
W ostatnią sobotę gościliśmy w Piasecznie przedstawicieli
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z War-
szawy. Przewodnicy zwiedzili Muzeum Regionalne i zapo-
znali się z historią naszego miasta.

Gości powitał w Muzeum burmistrz Józef Zalewski, który opowiedział zebranym
o dzisiejszym Piasecznie, jego problemach i szansach, jakie stają przed gminą. W spo-
tkaniu wziął udział także pan Jerzy Dusza - kronikarz Piaseczna - który oprowadził go-
ści po Muzeum, przybliżając im historię miasta. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzyma-
li pakiety informacyjno-promocyjne o Piasecznie, burmistrz zaś został obdarowany pa-
miątkowym albumem z wpisami gości.

Przyjazny urząd
W połowie lutego w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno urucho-
miona została nowa, bardziej przestronna i wygodna kancelaria,
w której mieszkańcy mogą załatwić na miejscu więcej spraw bez
konieczności odwiedzania niektórych wydziałów urzędu.

Mieszkańcy mogą składać tam swoje wnioski do poszczególnych wydziałów Urzę-
du, dokonywać opłat skarbowych oraz zasięgnąć informacji o procedurach załatwiania
spraw. W drugiej części remontowanych pomieszczeń znajduje się biuro meldunkowe,
tam też wyrabiane są teraz dowody osobiste. W sali znajdują się krzesełka dla interesan-
tów oraz stoliki, przy których można wypełniać dokumenty. 

Karnawał da się lubić!
Gwiazdy telewizyjnego programu „Europa da się lubić” odwie-
dziły Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ulicy Szpi-
talnej w Piasecznie na zorganizowanej tam imprezie karnawało-
wej dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Carnival party day”. 

fot. M. Markuszewska

fot. D. Putkiewicz

fot. „Gazeta Południa”

Jesteśmy rodzicami 8-letniej Asi Nie-
wiadomej. W czerwcu 2003 roku zdia-
gnozowano u naszej córki ostrą białaczkę
limfoblastyczną. Leczona była intensywną
chemioterapią na Oddziale Onkologii
i Hematologii Samodzielnego Szpitala
Klinicznego im. Prof. M. Michałowicza
w Warszawie. Niestety po ok. roku lecze-
nia, nastąpił nawrót choroby. 

Nasza sytuacja materialna zmusza nas
niestety do szukania dodatkowych źródeł
funduszy na rehabilitację naszej córki. 

Wierzymy we wszystkich ludzi dobrej
woli chcących wesprzeć nasze działania
oraz pomóc w czasie leczenia i rehabilita-
cji. 

Za okazane serce i hojność już teraz
gorąco Dzięki za wszystkoujemy. 

Rodzice Joasi
Beata i Krzysztof Niewiadomi

ul. Puławska 238 m. 26
02-670 Warszawa

e-mail bk_niewiadomy@yahoo. com
tel. 605 521 012

List do ludzi
dobrej woli

Studencka Poradnia Prawna

Bank PEKAO S. A. 
I O. w Krakowie
Rynek Główny 31
31-010 Kraków
32124014311111000010065716

W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im.
Leona Koźmińskiego w Warszawie mieszczącej się przy
ul. Jagielońskiej 59 odbyło się uroczyste otwarcie Stu-
denckiej Poradni Prawnej. 

Poradnia prawna jest programem edukacyjnym prowadzonym w ramach
studiów prawniczych, który polega na udzielaniu przez studentów pod nad-
zorem pracowników dydaktycznych nieodpłatnej pomocy prawnej osobom
ubogim. 

W pracach poradni uczestniczy kilkudziesięciu studentów Kolegium Pra-
wa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskie-
go. Uczelnia posiada stronę internetową www. kozminski. edu. pl na której
zawarte są także informacje dot. powyższej inicjatywy.

Poznajemy Parki Krajobrazowe 
Uczniowie z gimnazjum w Złotokłosie wygrali IV etap
konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, któ-
ry odbył się 4 marca w Szkole Podstawowej w Starej Wsi.

Do IV etapu awansowało dwudziestu spośród ośmiuset uczestników. Ko-
ordynatorem konkursu był Zarząd Parków Krajobrazowych Mazowieckiego,
Chojnowskiego i Brudzeńskiego. Gimnazjum w Złotokłosie reprezentowało
Chojnowski Park Krajobrazowy, poza tym w finale wystąpili uczniowie z Gim-
nazjum w Celestynowie - reprezentujący Mazowiecki Park Krajobrazowy,
Gimnazjum w Jadowie - reprezentujący Nadbużański Park Krajobrazowy oraz
Gimnazjum w Pionkach - reprezentujące Kozienicki Park Krajobrazowy.

Wybory w TPZD

Podczas sobotniego walnego zebrania Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego wy-
brano nową radę towarzystwa. Przewodniczącym rady został Andrzej Olędzki (w środ-
ku), a dotychczasowa przewodnicząca Mirosława Walczykowska (z lewej) została zastęp-
cą do spraw programowych. Do rady wybrani zostali również: Joanna Kowalska-Nowak,
Danuta Zwolska, Elżbieta Żydak oraz Gerard Burzyński i Wiktor Nowotka. 

Uczestnicy zebrania pozytywnie ocenili pracę władz towarzystwa w 2004 r. i omó-
wili najważniejsze sprawy, którymi organizacja zajmie się w tym roku. 

Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego
ul. Jałowcowa 5, 05-502 Piaseczno/Zalesie Dolne

fot. D. Putkiewicz

Do Dyrektorów, Nauczycieli języka polskiego
i Uczniów gimnazjów! 

Serdecznie zapraszam uczniów kl. II i III gimnazjum do udziału w Gminnym Kon-
kursie Polonistycznym 2005 „Scenariusze na różne okazje”. 

Uczniowie, którzy pragną przystąpić do eliminacji konkursowych (indywidualnie
lub w zespołach maksimum czteroosobowych), powinni napisać na komputerze i prze-
słać do Komisji Konkursowej scenariusz inscenizacji związanej z różnymi uroczystościa-
mi szkolnymi lub dotyczącymi problemów młodzieżowych. 

Należy przewidzieć, aby czas wystawienia inscenizacji (według przesłanego scena-
riusza) nie przekroczył 20 minut. 

Spośród otrzymanych scenariuszy Komisja Konkursowa wybierze najciekawsze pro-
pozycje i zaprosi autorów do II etapu, który będzie polegał na wystawieniu sztuki przez
zespół uczniów-aktorów z danej szkoły. 

I etap Tworzenie scenariuszy i przesłanie ich do Komisji Konkursowej, która 
dokona wyboru najbardziej pomysłowych propozycji. Termin przekazania prac 
do 7.04.2005 r. 
Ogłoszenie wyników po I etapie: 15.04.2005 r. 
II etap Będzie polegał na wystawieniu inscenizacji przygotowanych na podstawie

nagrodzonych scenariuszy. Przewidywany termin prezentacji 07.06.2005 r. g. 1400 w
Gimnazjum nr 1 w Piasecznie. Przy ocenie spektaklu będą brane pod uwagę wszystkie
elementy przedstawienia m. in. gra aktorów, muzyka, dekoracje, kostiumy, rekwizyty.
Zwycięzcy II etapu mają być wyłonieni w drodze głosowania publiczności i jury. Dla lau-
reatów (zarówno I jak i II etapu) zostały przewidziane nagrody. 

Zapraszam do udziału w Konkursie i życzę powodzenia

Elżbieta Rowińska
Adres:
Komisja Gminnego
Konkursu Polonistycznego
Gimnazjum nr 1
05-500 Piaseczno, ul. Sikorskiego 20. 

W rocznicę
wyzwolenia

Kombatanci z Konstancina i Piaseczna
uczcili 60. rocznicę wyzwolenia Warszawy,
Jeziorny i Piaseczna na spotkaniu zorgani-
zowanym w Skolimowie. Gośćmi uroczy-
stości byli m.in. Leon Mikołajczyk, oficer 4.
Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego, oraz
ostatni Ułan RP Zdzisław Szalkiewicz. Obaj
brali udział w wyzwalaniu tych terenów
podczas ofensywy zimowej.

Od pięciu lat istnieje książka o Za-
lesiu Górnym. Teraz chcielibyśmy
stworzyć film o Zalesiu. Dlatego zwra-
camy się z uprzejmą prośbą do wszyst-
kich mieszkańców o udostępnienie ma-
teriałów filmowych, nagrań wideo lub
na nośniku elektronicznym. Interesują
nas szczególnie zarejestrowane sceny
z życia naszej miejscowości, krajobraz,
zmiany, jakie następowały w Zalesiu,
znaczące wydarzenia. Zależy nam bar-
dzo na starych filmach, mogą mieć cha-
rakter prywatny. 

Po skopiowaniu wszystkie materia-
ły zostaną zwrócone właścicielom. Do
przekazywanych materiałów filmowych
prosimy dołączyć kartkę z krótkim opi-
sem zawartości i roku, w którym wyda-
rzenie było zarejestrowane. 

Film, który powstanie, będzie wy-
dany na płycie DVD i dostępny na Jar-
marku Hubertowskim w czerwcu. 

Prosimy o dostarczenie materiałów
filmowych (jeśli możliwe, jeszcze
w marcu!!!) do: 
1/ domu parafialnego w godzinach pra-
cy kancelarii parafialnej
2/ sklepu REKSIO, Grzegorz Fryszczyn,
Koralowych Dębów, codziennie

Stowarzyszenie
Przyjaciół Zalesia Górnego

Parafia Św. Huberta
(ks. Wiktor Ojrzyński)

Film o
Zalesiu Górnym



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 reprezentowanej przez
PROKOM Sp. z o. o. 00-718 Warszawa ul. Czerniakowska 73/79 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji przy ul. Gołkowkiej we wsi Gołków, iż decyzją z dnia
16.02.2005 r. znak UiA 7331/G/CP/10/05 ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sa-
nitarnej wraz z przyłączami do posesji przy ul. Gołkowkiej we wsi Gołków (trasa nr 10) 

Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy, po zapoznaniu 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. (Odwołania od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żąda-
nia będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające 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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Przetarg

PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej 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: 

Wykonanie projektu budowlano wykonawczego wielobranżowego na mo-
dernizację strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest projekt modernizacji istniejącego budynku strażnicy z dobudową dwóch garaży na samochody bojowe,
wykonanie kotłowni, zagospodarowanie terenu (szczegółowo wg założeń do opracowania dokumentacji projektowej) - wykonanie jed-
noetapowe. 
Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych. 
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. 
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych
Termin realizacji (wymagany, pożądany) - 31.05.2005
Wadium - nie jest wymagane
Kryteria oceny ofert: cena - 100 proc. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 12 zł.) można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 75, lub za zali-
czeniem pocztowym. Dostępne do 18/03/2005
Termin składania ofert upływa 18/03/2005 godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18/03/2005 godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający
warunki zawarte w SIWZ, przedstawią referencje potwierdzające wykonanie minimum dwóch prac projektowych o porównywalnym za-
kresie do przedmiotu zamówienia z ostatnich 3 lat. 
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z dn.
10.05.2003 r. poz. 717) w związku z wpłynięciem wniosku Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, reprezentowanej przez
„ELIOT” B. L. M. T. JAROSZ, 80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 13C/8, zawiadamiam strony, iż decyzją z dnia 2005-02-16 znak UiA
7331/G/CP/11/05 ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej grawitacyj-
nej i tłocznej wraz z przyłączami (z przebudową kolidującego uzbrojenia) oraz budowie przepompowni ścieków wraz z przyłączem ener-
getycznym i wodociągowym na terenach wsi Jastrzębie, Żabieniec, Siedliska. 

Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy po zapoznaniu się z tematem, mają prawo wniesienia
odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Senatorska 35 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni li-
cząc od dnia niniejszego obwieszczenia. (Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i za-
kres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie). 

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

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

Przetarg
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108) 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości -
ozn. nr ewid. 10/4, obreb 21, położonej w Piasecznie przy ul. Technicznej,
o pow. 972m2, uregulowanej w KW WA5M 00421723, zabudowanej bu-
dynkiem warsztatowo-socjalnym o pow. użytkowej 132,80 m2. 
Powyższa działka ogrodzona jest siatką metalową, z dwoma wjazdami. Na działce znajduje się kanał do naprawy samochodów, studnia
z własnym ujęciem wody i kanalizacja lokalna - szambo. Do działki doprowadzona jest linia telefoniczna, energia elektryczna, siła oraz
instalacja odgromowa. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu miasta Piaseczno przedmiotowa działka położona jest na tere-
nie przeznaczonym pod zabudowę przemysłowo-składową i usługową, poza strefą ochronną od gazociągu wysokiego ciśnienia. 
Cena wywoławcza nieruchomości - 286.260,00 zł + VAT
Wysokość wadium - 14.313,00 zł. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. 
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2005 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
ul. Kościuszki 5. 
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach, należy składać w kancelarii Urzędu w terminie do dnia 4 kwietnia 2005 r. 
Oferta powinna zawierać: 
1) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, 
2) datę sporządzenia oferty, 
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 
4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty, 
5) proponowany sposób zagospodarowania działki. 
Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu
lub na konto BISE S. A. O/Piaseczno nr 86 1370 1242 0000 1804 4056 3602 do dnia 04.04.2005 r. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
Cenę nabycia nieruchomości należy wpłacić najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej sprzedaży. Wadium zwraca się niezwłocz-
nie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia
przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży. 
Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. 
Burmistrzowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
Bliższych informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie - pok. 21 lub
22, od poniedziałku do piątku godz. 8: 00 - 16: 00; tel. (0-22) 70 17 525, 70 17 522. 

Przetarg

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

Budowa II etapu stanu wykończeniowego bu-
dynku Komendy Powiatowej Policji w Piasecz-
nie wraz z zagospodarowaniem terenu.
Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych, tynki, posadzki, okładziny, stolarka
okienna i drzwiowa wewnętrzna, roboty malarskie. Wykonanie instalacji sanitarnych we-
wnętrznych: c. o., wentylacji, wod-kan, ciepło technologiczne, węzeł cieplny. Wykonanie
instalacji elektrycznych wewnętrznych, teletechnicznych instalacji strukturalnych, instalacji
alarmowych, RTV i monitoringu, instalacji odgromowej, oświetlenie terenu. Montaż dźwi-
gu osobowego wraz z zakupem. Roboty zewnętrzne, elewacja, okładziny, zagospodarowa-
nie terenu, ogrodzenie, drogi, chodniki, zieleń. 
Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych. 
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. 
Termin realizacji (wymagany, pożądany) - 15.12.2005
Wadium -150 000 zł, Kryteria oceny ofert: cena - 100 proc. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 250 zł.) można odebrać osobiście
w siedzibie zamawiającego, pok. 75, lub za zaliczeniem pocztowym. Dostępne do
11/04/2005, Termin składania ofert upływa 11/04/2005 godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11/04/2005 godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i art. 22 usta-
wy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w SIWZ i 1) Posiadają ka-
drę techniczną z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń o specjalizacji: konstrukcyj-
no-budowlanej, sieci kanalizacyjne wod-kan i cieplne, teletechniczne, elektryczne, drogo-
we, instalacje co, wod-kan, wentylacje co zostanie udokumentowane zgodnie z pkt. 8.1.8
SIWZ. 2) Przedstawią wykaz robót zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich
pięciu lat odpowiadających charakterowi zamówienia oraz wartości nie mniejszej niż wła-
sna cena ofertowa potwierdzone referencjami zamawiających. Wykonawca musi wykazać
się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej dwóch zadań - obiektów użyteczności
publicznej o porównywalnym zakresie i wielkości robót z przedmiotem zamówienia co zo-
stanie udokumentowane zgodnie z pkt. 8.1.9 SIWZ. 3) Przedstawią umowy przedwstęp-
ne w przypadku korzystania z podwykonawców co zostanie udokumentowane zgodnie
z pkt. 8.1.10 SIWZ. 4) Przedstawią informację z banku, w której potwierdza się wielkość
posiadanych i dostępnych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na
kwotę minimum 4.000.000zł. (cztery miliony złotych) przewidziana do realizacji przed-
miotowej inwestycji z której wynika, że środki są dostępne co zostanie udokumentowane
zgodnie z pkt. 8.1.7 SIWZ. 
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE? Nie

Obwieszczenie
Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. 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 reprezentowanej
przez PROKOM Sp. z o. o. 00-718 Warszawa ul. Czerniakowska 73/79 w sprawie wyda-
nia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sani-
tarnej wraz z przyłączami do posesji przy ul. Przemysłowej i części ul. Ceramicznej we wsi
Gołków, iż decyzją z dnia 17.02.2005 r. znak UiA 7331/G/CP/8/05 ustaliłem lokalizację
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy-
łączami do posesji przy ul. Przemysłowej i części ul. Ceramicznej we wsi Gołków (trasa nr
7). 

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

Obwieszczenie
Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. 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 reprezentowanej
przez PROKOM Sp. z o. o. 00-718 Warszawa ul. Czerniakowska 73/79 w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami do posesji przy ul. Generała Zajączka we wsi Gołków, iż decyzją z dnia
17.02.2005 r. znak UiA 7331/G/CP/9/05 ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji przy ul. Ge-
nerała Zajączka we wsi Gołków (trasa 9 ETEP IV). 

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 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

Obwieszczenie
Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.)
w związku z wpłynięciem wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Oddział Regio-
nalny w Warszawie 03-734 Warszawa ul. Targowa 74 reprezentowane przez Biuro
Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych Sp. z o. o. Jan Boryczka 90-002 Łódź
ul. Tuwima 28 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego na linii kolejowej nr 8 Warszawa-Radom na odcinku Piaseczno-Ustanówek
dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci trakcyjnej 3 kV na działce nr ew. 1807,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji. 

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat
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Obwieszczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.)
w związku z wpłynięciem wniosku Gminy Piaseczno reprezentowanej przez „WO-
DAR” Danuta Gajewska 05-500 Piaseczno ul. Staszica 7 w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na bu-
dowie sieci wodociągowej na działce nr ew. 55 (stanowiącej drogę) położonej we
wsi Szczaki, nr ew. 10 stanowiącej drogę i części działki nr ew. 4/2 położonych we
wsi PGR Wólka Pracka wraz z przyłączami do działek 4/3, 4/4, 4/5, 4/6 położonych
we wsi PGR Wólka Pracka gm. Piaseczno, zostało wszczęte postępowanie admini-
stracyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji.

Komunikat
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999, Nr 15,

poz. 139, Nr 41, poz.412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz. 1157 Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001r. Nr 5, poz.
42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,  Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804) oraz art. 85 ust. 2 Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz.717 z 2003 r.) podaje się do publicznej wiadomości, że dnia
24 marca 2005 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 odbędzie się sesja Rady
Miejskiej, której przedmiotem będzie uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczno - na terenie
śródmieścia - etap II, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Piasecznie: Nr 904/XLII/2001 z dnia 27.06.2001r. oraz Nr
341/VI/2003 z dnia 20.11.2003 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
Józef Zalewski

Obwieszczenie
Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.) w związku
z wpłynięciem wniosku Gminy Piaseczno w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokali-
zacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przewodu tłocz-
nego 2 × D 225 PE na trasie od projektowanej pompowni PII-1 na działce nr ewid.
398 położonej we wsi Gołków do istniejącej studzienki rozprężnej SR w ulicy 11 Listo-
pada w Piasecznie (przebieg trasy od działki nr ewid. 398 ulicą Gołkowską, tereny PKP,
ulicą Przemysłową, ulicą Gen. Zajączka do ul. 11 Listopada), oraz budowy przewodu
tłocznego 1 × D 125 PE na trasie od projektowanej pompowni PII-1 na działce nr
ewid. 398 położonej we wsi Gołków do istniejącej studzienki rewizyjnej w ulicy Lipowej
we wsi Bąkówka (przebieg trasy od działki nr ewid. 398, ulicą Gołkowską, ulicą Lipową
do istniejącej studzienki rewizyjnej w ul. Lipowej), zostało wszczęte postępowanie admi-
nistracyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Dyżury radnych
Rady Miejskiej w Piasecznie

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Wierzchowski oraz
Wiceprzewodniczące Rady Miejskiej Pani Anna Płocica i Pani Grażyna
Orłowska przyjmują w każdą środę w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno od godz. 16 do 17.

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

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

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

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

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

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

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

8.  Mucha Zbigniew Pierwszy pon. miesiąca - 17 - 17.45 SP nr 3 w Gołkowie,
ul. Główna 50
18 - 18.45 Ośrodek Kultury w Piasecznie,
ul. Kościuszki 49, 
19 - 19.45 SP nr 2 w Zalesiu Dolnym, al. Kasztanów 12

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

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

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

12. Słowik Mariusz - co drugi poniedziałek miesiąca od godz. 17 do 18 
w Biurze Rady Miejskiej, 0504 250 350; www.slowik.k9.pl

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

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

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

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

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

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

Waldemar Kosakowski Poniedziałki 16-17.30 Biuro Rady Powiatu,
ul. Chyliczkowska 14
Tel. 757 27 57

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

Edyta Łuczak Dyżur w pierwszą niedzielę miesiąca 12.30-13.30
w sali Caritasu przy kościele św. Anny

Janusz Piechociński dyżur pon. 9-10, biuro pon.-wt. 9-12
ul. Ludowa 1, tel. 756 74 83

Radna Województwa
Mazowieckiego 

Przewodniczący
Rady Powiatu

Radna Województwa
Mazowieckiego 

Poseł na Sejm RP
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Ogłoszenie
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego części wsi JAZGARZEW zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Pia-
secznie Nr 170/X/99 z dnia 26.05.1999 r. (DZ. URZ. WOJ. MAZ. Nr 86 poz. 2366
z 1999 r.) 

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miejską w Piasecznie Uchwał: Nr 424/XIX/2004 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
29.01.2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części wsi JAZGARZEW zatwierdzonego uchwałą Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr 170/X/99 z dnia 26.05.1999 r. (DZ. URZ. WOJ. MAZ. Nr 86
poz. 2366 z 1999 r.) oraz Nr 533/XXVI/2004 z dnia 22.06.2004 r. w sprawie zmiany
uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 424/XIX/2004 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
29.01.2004 r. obejmujących obszary funkcjonalne oznaczone symbolami: 7MUO (teren
A), 22 M i 40 M (teren B) oraz 45 M (teren C). 

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

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
Józef Zalewski

Rajd PTTK

Szukamy Wiosny
To już XXXIV edycja rajdu Szukamy

Wiosny, która odbędzie się w dniach
22-23 kwietnia 2005 r. 

Celem rajdu jak zwykle jest populary-
zacja walorów krajoznawczych ziemi pia-
seczyńskiej. Organizatorzy przygotowali
sześć tras pieszych (jedno- i dwudniowe),
dwie trasy rowerowe (dwu- i trzydniową)
oraz dwie trasy jeździeckie (jedno- i dwu-
dniową). 

W programie przewidziane jest ogni-
sko i konkursy z nagrodami. 

Do udziału w rajdzie zapraszamy
wszystkich chętnych, głównie młodzież
szkolną. Zgłoszenia drużyn i wpłaty wpi-
sowego przyjmowane będą do 1 kwietnia
2005 r. w biurze oddziału PTTK w Pia-
secznie, plac Piłsudskiego 3. 

Szczegóły pod tel. 756 78 57

Listy

BRAK WYOBRAŹNI

Już zaczynaliśmy przyzwyczajać się do
myśli, że „jak się nie ma, co się lubi, to się
lubi, co się ma”, a tu nagle władze miasta
wysłuchały błagalnych próśb mieszkańców
i rozpoczęły prace nad ulepszaniem miej-
scowych dróg. Nic jednak nie wskazuje na
to, że decyzja ta była dokładnie przemyśla-
na... 

Dobre chęci nie wystarczą, żeby zado-
wolić mieszkańców. Trzeba jeszcze uru-
chomić wyobraźnie i przewidzieć ewentu-
alne skutki swojej wspaniałomyślności. Jak
wiadomo, polskie drogi pozostawiają wiele
do życzenia. Podobnie piaseczyński ulice
nie zadowalają ludzi, którzy od dawna sta-
rali się wpłynąć na władze miasta, aby zaję-
ły się tym problemem. Prośby zostały wy-
słuchane! Prace nad ulepszaniem dróg ru-
szyły we wrześniu i nic nie wskazuje na to,
żeby wkrótce zostały zakończone. 

Zastanawiam się, czy to był dobry po-
mysł, aby rozpoczynać tak dużą inwestycję
na początku roku szkolnego, przed zimą,
a przede wszystkim dręczy mnie pytanie:
kto nadzoruje te prace?! Często wracając ze
szkoły, mam okazję obserwować zaangażo-
wanie robotników w powierzone im zada-
nia. Niestety, nie wysnułam żadnych pozy-
tywnych wniosków. Wręcz przeciwnie! Nie
wiem, czy osoby odpowiedzialne za tę pra-
cę zdają sobie sprawę, że naprawdę jest to
wielkie utrudnienie dla mieszkańców, któ-
rzy poruszają się po Piasecznie różnego ro-
dzaju objazdami i bocznymi uliczkami! 

Korki, wykopy, korki, wykopy - ostat-

nio jest to krajobraz naszego miasta, jaki
dane jest nam podziwiać. Nie wiem, czy
moje (i zapewne nie tylko moje) wzburze-
nie jest uzasadnione. Być może osoby sto-
jące w korkach powinny docenić fakt, iż są
wybrańcami, nie każdy bowiem ma za-
szczyt stać w wielkiej „ulicznej kolejce”
i podziwiać pięknie rozkopane miasto. Ja
jednak wolałabym nie należeć do grona
„szczęśliwców”. Dojeżdżam do szkoły od-
dalonej o kilkanaście kilometrów i takich
obrazków mam serdecznie dosyć! Dojazd
do szkoły zajmuje mi coraz więcej czasu. 

Temat rozkopanego Piaseczna jest
obecnie bardzo popularny wśród młodzie-
ży i nauczycieli. Wiele osób jeździ autobu-
sem i skarży się, że pomimo iż niektóre
drogi zostały już otwarte, autobusy nadal
jeżdżą dłuższą trasą (dawnym objazdem).
Powoduje to, że uczniowie spóźniają się na
lekcje, a to z kolej denerwuje nauczycieli. 

Często zastanawiamy się, czy nie moż-
na było rozpocząć prac wiosną (?!). Osoby
sprawujące władzę w mieście na pewno nie
od wczoraj poruszają się samochodami
bądź innymi środkami transportu i powin-
ny wiedzieć, jak wygląda sytuacja na ulicach
jesienią i zimą! Skąd wiec decyzja o rozko-
paniu Piaseczna tuż przed zimą?! Należy
przypuszczać, że nie było innej możliwości,
ale w takiej sytuacji trzeba robić wszystko,
aby jak najszybciej zakończyć te prace!
Apelujemy do władz miasta, aby przyspie-
szyły realizacje projektu ulepszania dróg,
a następnym razem dokładnie rozważyły
wszystkie za i przeciw, zanim podejmą de-
cyzję. Dobre chęci nie przyniosły nic do-
brego, wręcz przeciwnie, zamiast ułatwić,

utrudniły życie mieszkańcom. 
Nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie:

dlaczego tylko część dróg należących do
powiatu piaseczyńskiego w okresie zimy
jest odśnieżona i posypana piachem,
a część nie? Doskonałym przykładem jest
droga prowadząca przez Gołków do Tar-
czyna, a w miejscowości Henryków Urocze
odchodząca do Alei Krakowskiej. Od 15 lat
poruszam się po niej nawet kilka razy
dziennie, jadąc np. do Piaseczna, i zawsze
jest ten sam schemat: do Gołkowa zasypa-
ne, śliskie, niebezpieczne ulice, a od Goł-
kowa do Piaseczna niemalże sucha, czarna,
bezpieczna droga. Ciekawe dlaczego tak
jest... 

Pamiętam, jak kiedyś w mojej miej-
scowości zdarzył się wypadek: jeden z rad-
nych przejeżdżający tędy przypadkiem
wpadł w poślizg na zasypanej śniegiem, ni-
czym nieposypanej drodze. Samochód zo-
stał poważnie uszkodzony, a radny był bar-
dzo zdziwiony, że przy tak niedużej pręd-
kości, z jaką się poruszał, spowodował ko-
lizję. Zapewne domyślacie się, jaki był efekt
całego zdarzenia. Oczywiście, następnego
dnia droga została odśnieżona i posypana
piachem. 

Wynika z tego jasno, że aby władze za-
opiekowały się wszystkimi drogami powia-
towymi w czasie zimy, muszą się po nich
poruszać albo uczestniczyć w wypadku na
jednej z „zapomnianych” dróg, który spra-
wi, że na pewno będą już o niej pamiętać,
czego im - oczywiście - nie życzę. 

Uczennica LO w Piasecznie 
Katarzyna Seremak

Biuro Promocji i Informacji
Gminy: 

Termin rozpoczęcia remontu dróg
w centrum miasta opóźnił się ze względu
na przedłużające się procedury przetar-
gowe. Nie można ich ominąć ani skrócić.
W ubiegłym roku burmistrz oraz radni
zrobili wiele, aby budżet na rok 2005 zo-
stał uchwalony jeszcze w grudniu, co po-
zwoliło już w styczniu rozpocząć przygo-
towania do przetargów. Prace na niedo-
kończonych odcinkach będą zakończone,
jak tylko pozwolą na to warunki atmosfe-
ryczne. 

W sprawie odśnieżania. Na terenie
gminy odśnieżaniem dróg zajmuje się

czterech administratorów: gmina, po-
wiat, województwo i Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad, która zarzą-
dza drogą krajowa 79 (ul. Puławska - Ar-
mii Krajowej). Każdy z nich odśnieża tyl-
ko drogi, którymi zarządza, jednak
z uwagi na wygodę mieszkańców gmina
odśnieża także część dróg (wszystkie dro-
gi na terenie miasta), które należą do po-
wiatu czy województwa. 

Za utrzymanie zimowe odpowia-
dają:
Drogi gminne
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej tel. 70 17 677, (centra-

la urzędu) 70 17 500. 
Drogi powiatowe
Zarząd Dróg Powiatowych - Piaseczno,
ul. Elektroniczna 4, tel. 756 24 80. 

Drogi wojewódzkie
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie Rejon Drogowy Otwock-
-Piaseczno Piaseczno, ul. Elektroniczna
4a tel. 756 78 33. 

Drogi krajowe
GDDK i A, tel. (+48 22) 455-88-88,
www. gddkia. gov. pl. 
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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
MARZEC 2005

IMPREZY:
11 marca godz. 19.00 - 23.00 - ACTIVE ROCK PARTY - wstęp 6 zł
18 marca godz. 11.00 - Dom Parafialny - Scena Kameralna

Filharmonii Narodowej
18 - 19 marca - VI Festiwal Małych Form Teatralnych EFFKA 
SPOTKANIA:
10 marca godz. 17.30 - biblioteka - spotkanie z poetką ELIK AIMEE
12 marca godz. 12.00 - Zebrania Walne Towarzystwa

Przyjaciół Piaseczna
13 marca godz. 17.00 - AVON - spotkanie

godz. 19.00 - Zebrania KS GRAWITACJA
15 marca godz. 11.00 - Spotkanie Związku Niewidomych
17 marca godz. 10.00 - biblioteka - spotkanie z podróżnikiem

Bogumiłem Rzuciło
17 marca godz. 12.00 - Spotkanie Związku Sybiraków
21 marca godz. 17.30 - biblioteka - spotkanie z Ernestem Bryllem
22 marca godz. 12.00 - Spotkanie Klubu Seniora

Terminarz imprez sportowych - GOSiR

DZIEŃ GODZINA NAZWA IMPREZY
11.03 10.00 I GMINNA OLIMPIADA MŁODZIEZY SZKOLNEJ - 

13.30 MISTRZOSTWA POWIATU PIASECZYŃSKIEGO 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MINI-SIATKÓWCE 
DZIEWCZĄT 

12.03 9.30 III WOJEWÓDZKI TURNIEJ KWALIFIKACYJNY 
TENISA STOŁOWEGO MŁODZIKÓW

10.00 MISTRZOSTWA MAZOWSZA I WARSZAWY W 
KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM - ZALESIE GÓRNE

13.03 9.00 II TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOZNEJ DZIEWCZAT
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY 

15.00 MECZ PIŁKI KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT R.1991
17.30 MECZ PIŁKI KOSZYKOWEJ JUNIORÓW

15.03 10.00 ZAWODY PŁYWACKIE MŁODZIEŻY R.1991 - 86
13.00 MISTRZOSTWA GMINY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

W MINI- PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT,
16.03 13.00 MISTRZOSTWA GMINY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

W MINI-PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW
18.03 10.00 I GMINNA OLIMPIADA MŁODZIEZY SZKOLNEJ - 

13.30 MISTRZOSTWA POWIATU SZKÓŁ 
PODST. W MINI-SIATKÓWCE CHŁOPCÓW 

19.03 10.00 VI  GRAND  PRIX  PIASECZNA  W  TENISIE  
STOŁOWYM AMATORÓW

10.00 III  DRUZYNOWE  MAZOWIECKIE ZAWODY  
PŁYWACKIE O PUCHAR PREZESA  PKOL - FINAŁ

20.03 9.00 HALOWY TURNIEJ PIŁKI  NOŻNEJ CHŁOPCÓW  
R.1995 

15.00 MECZ PIŁKI KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT R. 1991
17.30 MECZ PIŁKI KOSZYKOWEJ JUNIORÓW

21.03 13.00 MISTRZOSTWA POWIATU SZKÓŁ  PODST.
W MINI-PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT 

22.03 13.00 MISTRZOSTWA POWIATU SZKÓŁ PODST.
W MINI-PIŁCE  RĘCZNEJ CHŁOPCÓW

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Sikorskiego 20

Wystawa aniołów
Rysowane, malowane, rzeźbione, plecione i wycinane anio-
ły były tematem wystawy, jaka w dniach 14 lutego - 6 marca
gościła w Muzeum Regionalnym w Piasecznie.

Pomysłodawcą wystawy była Agata Duszek, mieszkanka Zalesia Górnego, któ-
ra wcześniej zorganizowała wystawę w Domu Parafialnym przy kościele św. Huber-
ta w Zalesiu Górnym. Oprócz prac dzieci i młodzieży z Zalesia Górnego wśród eks-
pozycji znalazły się dzieła profesjonalnych artystów, m. in.: Leszka Zadrąga, Marka
Jaromskiego (znanego z programu „Anioł przychodzi wieczorem” nadawanego
w telewizji Puls), Marii Anioł, Pawła Kuli, Krystyny Zabuskiej-Łopatek.

O Puchar Burmistrza
IV edycję Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pia-
seczno wygrał zespół Sita Piaseczno. W drodze do finału
drużyna piłkarzy z przedsiębiorstwa usług komunalnych po-
konała renomowanych rywali.

W finale drużyna Sity pokonała sto-
sunkiem 2:1 zespół Telekomunikacji Pol-
skiej, a na najlepszego piłkarza turnieju
wybrany został jej zawodnik Ludwik Cich-
miński. Królem strzelców turnieju został
Tomasz Zawadzki z Abstynentów, którzy

przed zawodami stawiani byli w roli fawo-
rytów. Obecność gwiazdy, Dariusza Ku-
bickiego - byłego zawodnika i trenera Le-
gii - niewiele pomogła reprezentacji Cel-
ników Polskich, którzy odpadli już
w ćwierćfinale.

Jaja malowane
W dniach 19 marca - 10 kwiet-
nia w Muzeum Regionalnym
w Piasecznie zaprezentowana
zostanie kolekcja pisanek Pani
Jolanty Jarosz-Hryniewicz. 

Na wystawie zobaczyć będzie można
część zbioru liczącego ponad 600 zdo-
bionych różnymi technikami i pocho-
dzących z różnych części świata jajek.
Kolekcję swoją pani Jolanta, mieszkająca
w Zalesiu Górnym, działająca w Towa-
rzystwie Przyjaciół Zalesia Górnego, od
lat poszerza o coraz to ciekawsze okazy. 

Wystawa ukazywać też będzie zwy-
czaje ludowe związane z okresem Wiel-
kanocy - święcenie pokarmów, święce-
nie palm wielkanocnych, straże grobowe
z różnych regionów Polski. Zdjęcia pre-
zentowane na wystawie pochodzą ze
zbiorów Muzeum Etnograficznego
w Warszawie, ich autorem jest Krzysztof
Chojnacki. 

Wystawa uzupełniona zostanie
o palmy wielkanocne wykonane przez
członkinie Klubu Seniora z Chojnowa
pod kierunkiem p. Zdzisławy Stężyckiej.

red.

X PZPR
W dniach 4-5 marca 2005 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Piasecznie odbył się X - jubileuszowy Piaseczyński
Zlot Piosenki Różnej. Doroczna impreza zgromadziła w tym
roku 21 zespołów z najróżniejszych stron Polski, między in-
nymi z Poznania, Gdańska, ze Starogardu, Torunia, Krako-
wa, Wrocławia.

PZPR to zlot ludzi śpiewających róż-
ną piosenkę, ale tak naprawdę oscylującą
wokół piosenki kabaretowej, literackiej
i zaangażowanej. Każdy zlot rozpoczyna-
ją przesłuchania, które trwają cały dzień,
wieczorem zaś jest koncert laureatów
i zaproszonej gwiazdy - najczęściej jest
ona również jurorem. W Ośrodku byli
już i Andrzej Poniedzielski, i zespół Raz,
Dwa, Trzy, i Mariusz Lubomski,
i Agnieszka Fatyga, Wolna Grupa Buko-
wina, Stare Dobre Małżeństwo, Robert
Kasprzycki, Mikroklimat, Czerwony Tu-
lipan i wielu innych. W tym roku gwiaz-
dą był Mirosław Czyżykiewicz. 

Laureatem tegorocznej imprezy zo-
stały Patrycja Kawęcka z Warszawy oraz
Katarzyna Abramowicz z Radomia. II
miejsce na podium zajęła poznańska gru-
pa Przed czy Po. Wyróżnienia otrzymali
Łukasz Majewski i Krzysztof Krawczyń-
ski. Wyróżnienia jubileuszowe zaś Marek
Sochacki oraz zespół A To My.

Gwiazdą X jubileuszowego PZPR
był Mirosław Czyżykiewicz

fot. „Kurier Południowy”

Spotkanie
z wycinanką
W ramach przeprowadzonej
przez Ośrodek Kultury akcji
„Zima w mieście” zorganizo-
wane zostały „Spotkania
z wycinanką” w Muzeum Re-
gionalnym w Piasecznie.

Zajęcia dla młodzieży szkolnej po-
prowadziła Dorota Jarecka, etnograf,
pracownik Muzeum Etnograficznego
w Warszawie. Przedstawiła ona historię
wycinanki w Polsce, opowiedziała, poka-
zując wiele przykładów, o najbardziej
znanych w kraju wycinankach kurpiow-
skich i łowickich, a także przeprowadziła
naukę wycinania.

Zwieńczeniem pracy dzieci było wy-
konanie pocztówki z elementami kwiato-
wymi, jakie występują w wycinankach ło-
wickich, oraz zakładki do książki. Kolo-
rowe pocztówki z peoniami i tulipanami,
zakładki do książek, a nawet pierwsze
próbne wycinanki dzieci zabrały do do-
mów, żeby pochwalić się nimi rodzicom
i koleżankom. 

W dwóch spotkaniach wzięło udział
36 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr
5 w Piasecznie oraz ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 z Zalesia Dolnego. 

Wstęp na zajęcia był bezpłatny.

Olimpiada zimowisk
Trwającą w czasie ferii zimowych akcję „Zima w mieście” zakończyła olimpiada sportowa. W
hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w siedmiu dyscyplinach sportowych zmierzyły się
reprezentacje zimowisk ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy.

Zwycięska drużyna z Gimnazjum nr 1 zmierzyła się w przeciąganiu liny z ekipą
nauczycieli, którą skutecznie wspomógł burmistrz gminy Piaseczno. 

Trwającą w czasie ferii zimowych ak-
cję „Zima w mieście” zakończyła olim-
piada sportowa. W hali Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w siedmiu
dyscyplinach sportowych zmierzyły się re-
prezentacje zimowisk ze szkół podstawo-
wych i gimnazjów z terenu gminy. 

W ramach olimpiady przeprowadzo-
no zawody w piłce nożnej, koszykówce,
siatkówce, tenisie stołowym, pływaniu.
Drużyny zmierzyły się także na torze
sprawnościowym oraz w przeciąganiu li-
ny. Wśród gimnazjów w ogólnej klasyfi-
kacji zwyciężyła wspólna drużyna Gimna-
zjum nr 1 i SP nr 6, zaś wśród szkół pod-
stawowych SP nr 5. 

Sponsorem zawodów i nagród
oraz całej organizowanej w szkołach akcji
„Zima w mieście”, która obejmowała za-
jęcia w szkołach, wyżywienie, wycieczki,
materiały i nagrody na konkursy, była
gminna komisja rozwiązywania proble-
mów alkoholowych. 

W sumie z zimowiska w szkołach
skorzystało 1600 uczniów z terenu naszej
gminy.

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński


