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Maraton rowerowy w Piasecznie!
Zapraszamy wszystkich amatorów jazdy rowerowej do wzięcia udziału w pierwszej piaseczyńskiej edycji Ma-
zovia MTB Marathon. Start 22 maja o godz. 11.00 ze stadionu KS Piaseczno. Trasa w zależności od zaawan-
sowania uczestników wynosi 15 km, 49 km i 93 km dla najbardziej wytrwałych. Piaseczyńska impreza wpisu-
je się w cykl popularnych maratonów rowerowych rozgrywanych na terenie Mazowsza. Organizatorzy prze-
widują, że udział w niej weźmie około tysiąca uczestników z całej Polski.

W maratonie wystartować mogą
wszyscy, którzy chcą sprawdzić swoją
wytrzymałość oraz pragną poczuć
wspaniałą atmosferę towarzyszącą
zdrowej rywalizacji na rowerze.
W Piasecznie przygotowana została
trasa o zmiennej specyfice, jest tro-
chę asfaltu, leśnych duktów, sporo
szutru, głównie jednak szlak prowa-
dzi wokół Lasów Chojnowskich na
terenie gminy Piaseczno, zahaczając
gościnnie o tereny gmin Góra Kalwa-
ria i Prażmów (patrz mapka obok). 
Zawody rozpoczną się startem
o godz. 11.00 ze stadionu KS Pia-
seczno i honorową rundą peletonu
wokół centrum miasta. Prawdziwe
ściganie rozpocznie się, gdy zawodni-
cy wyjadą z miasta. Dla mniej wy-
trwałych przygotowana została skró-
cona trasa, która z Zalesia Górnego
zawraca w kierunku Piaseczna, liczy
ona 15 km i zaznaczona jest na ma-
pie kolorem zielonym. Pełna pętla
zaznaczona na mapce kolorem czer-
wonym liczy 49 km, najbardziej wy-
trwali będą mogli pokonać ją dwu-
krotnie. 

Organizatorem imprezy jest Sto-
warzyszenie Rowerowe „Zielony
Szlak”, a jej głównym koordynato-
rem jeden z najlepszych polskich ko-
larzy, zwycięzca Tour de Pologne
z 2003 roku Cezary Zamana. Współ-
organizatorami maratonu są gmina
Piaseczno, powiat piaseczyński,

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
oraz KS Piaseczno. 

Wyścig, który wpisany jest w cykl
maratonów na Mazowszu, cieszy się
dużym zainteresowaniem rowerzy-
stów. Pierwsze tegoroczne zawody
odbyły się 17 kwietnia w Łomian-
kach i zgromadziły aż 1,5 tys. uczest-
ników. 
Organizatorzy imprezy mają duże
doświadczenie w tego typu zawo-
dach, więc piaseczyński maraton bę-
dzie w pełni profesjonalnie przygoto-
wany. Trasa zostanie odpowiednio
oznakowana, zawodnicy otrzymają
chipy do elektronicznego pomiaru
czasu, zaś na trasie czuwać będą spe-
cjalne grupy ratunkowe w razie ko-
nieczności pomocy medycznej. 

Udział w imprezie jest płatny,
jednak w ramach uiszczonej opłaty
zawodnikom przysługuje prawo star-
tu, numery startowe, ciepły posiłek
i kolarskie gadżety, w tym profesjo-
nalna kolarska koszulka.

ŁW

Organizator
STOWARZYSZENIE ROWEROWE
„ZIELONY SZLAK”

Współorganizatorzy

- GMINA 
PIASECZNO

- POWIAT
PIASECZYŃSKI

- GMINNY OŚRODEK 
SPORTU I REKREACJI

- KS PIASECZNO

Instytucje i organizacje 
wspierające
- GMINA GÓRA KALWARIA
- GMINA PRAŻMÓW
- KOMENDA POWIATOWA 

POLICJI
- OCHOTNICZE STRAŻE 

POŻARNE Z GMINY
PIASECZNO, PRAŻMÓW
I GÓRA KALWARIA

Sponsor lokalny

Patronat honorowy
Marek Galiński - mistrz polski MTB
2004, 5. zawodnik mistrzostw świata
we Francji
Informacje:

www.mazovia.vel.pl
W kwietniowym maratonie w Łomiankach udział wzięło 1500 zawodników.

Start/meta
- KS Piaseczno, ul. 1 Maja
godz. 11.00
Dystans - 15km/ 49km/ 93km
Opłata - 60 zł w dniach 7-21 ma-
ja, 70 zł w dniu 22 maja do godz.
10.00, 100 zł od godz. 10.00 do
10.30

Obchody 3 maja
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Sprawozdanie z 35. sesji Rady Miejskiej

Sesję, która odbyła się 27 kwietnia,
otworzył i poprowadził przewodniczący Ra-
dy Miejskiej Józef Wierzchowski. 

Po przyjęciu protokołu z 34. sesji spra-
wozdanie z działalności za okres między se-
sjami przedstawili przewodniczący Rady
i burmistrz Józef Zalewski. Następnie radni
składali wnioski i interpelacje. 

W pierwszej części obrad skarbnik gmi-
ny Piaseczno pani Agnieszka Kowalska
przedstawiła sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu gminy za rok 2004. Po zapoznaniu się
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
komisji rewizyjnej i pozostałych komisji Ra-
da przyjęła sprawozdanie i udzieliła burmi-
strzowi absolutorium. 

Następnie wprowadzano zmiany do bu-
dżetu. W związku z pismem Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego radni zwiększyli do-
chody i wydatki gminy o kwotę 270 tys. zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie rządo-
wego programu „Posiłek dla potrzebują-
cych”. W związku z trudnościami z uzgod-
nieniem dokumentacji (związanymi głównie
z pozyskaniem gruntów pod inwestycję),
które spowodują przesunięcie terminu opra-
cowania projektu i uzyskania pozwolenia na
budowę, radni zmniejszyli wydatki (oraz źró-
dło finansowania) na budowę kanalizacji sa-
nitarnej w Zalesiu Górnym - Domanka i czę-
ści Jesówki oraz w Zalesiu Dolnym, Gołko-
wie, Kamionce, Osiedlu Orężna i Bobrowcu.
Ograniczono planowaną budowę kanalizacji
w 2005 roku do głównych ciągów kanalizacji
grawitacyjnej bez przyłączy, które umożliwią
docelowo odpływ ścieków z Jesówki, Do-
manki, Zalesia Górnego - etap V i VI. Spo-
łeczny Komitet Budowy Wodociągów i Ka-
nalizacji wpłaci do gminy środki finansowe
stanowiące udział mieszkańców w inwestycji
w 2006 roku, kiedy będą budowane przyłą-
cza. W związku z posiadaną nadwyżką bu-
dżetową radni zrezygnowali z pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, a zadanie zre-
alizowane będzie ze środków własnych gmi-
ny. 

Radni zwiększyli o 70 tys. zł środki na
remont budynku OSP w Bogatkach. Umoż-
liwi to wykonanie adaptacji magazynu owo-
ców na bibliotekę. Rada zwiększyła też dota-
cję dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
o kwotę 6 tys. zł z przeznaczeniem na wymi-
nę okien w świetlicy w Woli Gołkowskiej. 

Następnie Rada Miejska zwiększyła
środki na budowę szkoły w Józefosławiu. Za-
miast planowanych pierwotnie 50 tys. na in-
westycję zostaną przeznaczone 2 mln zł. Wy-
datki te pokryje w całości nadwyżka budże-
towa z lat ubiegłych (czyt. s. 3). 

W związku z uzyskaniem dofinansowa-
nia z Zarządu Głównego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych w wysokości 150 tys.
zł radni przeznaczyli kwotę 200 tys. zł na za-
kup samochodu pożarniczego. Pozwoli to na
kupno nowego pojazdu jeszcze w tym roku
przy mniejszym udziale środków własnych
gminy. Radni zwiększyli o ponad 91 tys. zł
wydatki na bezpieczeństwo publiczne.

W związku z dużym zapotrzebowaniem spo-
łecznym na zwiększenie ilości patroli policyj-
nych na terenie gminy burmistrz wystąpił do
komendanta stołecznego policji o 18 poli-
cjantów służby kandydackiej, którzy będą
pełnić służbę patrolową na terenie gminy.
Gmina pokryje częściowo koszty ich utrzy-
mania (wyżywienie i paliwo do pojazdów
służbowych) oraz zakupi sprzęt kwaterunko-
wy (tapczany i szafki). 
Rada uznała za nieuzasadnione skargi dwóch
mieszkanek Piaseczna na działalność burmi-
strza miasta i gminy Piaseczno. Oddaliła
również skargę Stowarzyszenia Rodziców
TU z Zalesia Górnego na działania organów
gminy Piaseczno. 

W dalszej części obrad radni zaliczyli do
kategorii dróg gminnych istniejące drogi lo-
kalne w południowo-wschodniej części wsi
Jesówka. Następnie radni podjęli uchwałę
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Szczaki, części wsi
Baszkówka oraz części wsi Kamionka (na
wniosek mieszkańców). Wnioskowane zmia-
ny dotyczą zasad obsługi komunikacyjnej te-
renu oraz parametrów kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu. 

Kolejną uchwałą radni odrzucili skargę
naruszenia interesu prawnego mieszkanek
Warszawy - właścicielek nieruchomości
w Piasecznie - dotyczącą zatwierdzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części miasta Piaseczna. Za za-
sadny uznali natomiast zarzut mieszkańców
Piaseczna, iż nie zostali powiadomieni o ter-
minie wyłożenia do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta. Skarżący nie
zgadzali się na ograniczenie przeznaczenia
nieruchomości będącej ich własnością. Rada
zobowiązała burmistrza do negocjacji
w sprawie wykupu lub zamiany tej działki. 

Radni zatwierdzili sprawozdanie finan-
sowe Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecz-
nie za 2004 rok. Zobowiązali również bur-
mistrza do opracowania „Programu rewitali-
zacji miasta Piaseczna”. Następnie przyjęli
regulamin wynagradzania nauczycieli oraz
ustalania stawek dodatków oraz szczegóło-
wych warunków ich przyznawania, sposobu
obliczania wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i godziny doraźnych za-
stępstw dla nauczycieli zatrudnionych w pla-
cówkach oświatowych prowadzonych przez
gminę. 

W ostatniej części obrad radny Jerzy
Madej zrezygnował z członkostwa w komisji
rolnictwa, leśnictwa, gospodarki żywnościo-
wej i ochrony środowiska, a powołany został
do prac w komisji oświaty, kultury i wycho-
wania. 
Po wolnych wnioskach i odpowiedziach na
interpelacje sesję zakończono. 

Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej
oraz uchwały dostępne są na stronie interne-
towej www.piaseczno.eobip.pl 
lub www.gmina-piaseczno.pl

Sprawozdanie przewodniczącego Rady Miejskiej
w Piasecznie z prac Rady

Przed rozpoczęciem sesji Rady Miejskiej medalami od prezydenta RP za długoletnie
pożycie małżeńskie uhonorowane zostały cztery małżeństwa. W 50. rocznicę ślubu kwiaty
i upominki z rąk przewodniczącego Rady i burmistrza otrzymali Państwo: Genowefa i Je-
rzy Drzewieccy, Janina i Mieczysław Niemczykowie, Irena i Marian Sioćko, Krystyna i Jan
Woźniakowie

Jubilaci na sesji

W poniedziałek 9 maja na wniosek siedmiu radnych zwołana została sesja
nadzwyczajna, podczas której odbyło się głosowanie nad odwołaniem przewod-
niczącego Rady Miejskiej. Za odwołaniem głosowało siedmiu radnych, jedenastu
było przeciw, zaś dwóch wstrzymało się od głosu. Wniosek, podobnie jak na po-
przedniej nadzwyczajnej sesji z 12 lutego, nie został przyjęty.

za okres między sesjami od 24 marca do 27 kwietnia 2005 r.

W związku ze śmiercią Papieża Jana
Pawła II przewodniczący wraz z burmi-
strzem, radnymi oraz pracownikami Urzędu
uczestniczył w uroczystościach, które odbyły
się na terenie Piaseczna: 
- 3 kwietnia - msza św. w kościele św. 

Anny, 
- 6 kwietnia - msza zorganizowana przez
samorządowców powiatu piaseczyńskiego
w kościele św. Anny, 
- 7 kwietnia - spotkanie rzeszy mieszkań-
ców Piaseczna od godz. 21 do 21.37 na ul.
Jana Pawła II oraz na placu Piłsudskiego, 
- 8 kwietnia (w dniu pogrzebu Papieża) -

msza pożegnalna w kościele św. Anny. 

13 kwietnia przewodniczący uczestni-
czył w spotkaniu Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwarte-
go. Omówiono i przyjęto sprawozdanie fi-
nansowe za 2004 r. 

13 kwietnia przewodniczący wspólnie
z burmistrzem i wiceprzewodniczącą Graży-
ną Orłowską uczestniczyli w spotkaniu zor-
ganizowanym z okazji wizyty młodzieży
szwedzkiej w Liceum Ogólnokształcącym. 

15 kwietnia przewodniczący brał udział
w zakończeniu roku szkolnego klas III w Li-
ceum Ogólnokształcącym. 

15 kwietnia przewodniczący otrzymał
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Warszawie, który w dniu
8 grudnia 2004 r. oddalił skargę miesz-
kańców na uchwały Rady Miejskiej w Pia-
secznie z dnia 28 sierpnia 2003 r. nr 240/
XIII/2003 i 241/XIII/2003 w przedmio-
cie użyczenia mienia komunalnego stano-
wiącego sieci: wodociągową i kanalizacji
sanitarnej na okres 10 lat na rzecz firmy
Aquarius z siedzibą w Piasecznie i firmie
Elmar Przedsiębiorstwo Techniczne z sie-
dzibą w Zalesiu Górnym. 

17 kwietnia przewodniczący wspólnie
z radnymi wziął udział w obchodach 65.
rocznicy zbrodni katyńskiej. 

18 kwietnia przewodniczący Rady
otrzymał od wojewody rozstrzygnięcie
nadzorcze stwierdzające nieważność
uchwały nr 742/XXXIV/2005r Rady
Miejskiej z 24 marca 2005 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rzą-
dowego programu „Posiłek dla potrze-
bujących” na terenie miasta i gminy
Piaseczno. 

22 kwietnia wiceprzewodnicząca RM
Grażyna Orłowska uczestniczyła wraz z bur-
mistrzem w obchodach 30. rocznicy nadania
Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie imie-
nia IV Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Jana
Kilińskiego. 

Wszystkie sprawy, które wpłynęły do
biura Rady, zostały rozpatrzone i załatwione
lub został nadany dokumentom bieg w celu
dokładniejszego rozpoznania. 

W okresie sprawozdawczym komisje
problemowe RM odbyły 30 posiedzeń,
w tym: komisja polityki gospodarczej (4),
komisja finansów (2), komisja prawa, handlu
i porządku publicznego (1), komisja promo-
cji (2), komisja oświaty i kultury (4), komi-
sja sportu (3), komisja ochrony środowiska
i ładu przestrzennego (4), komisja zdrowia
(3), komisja statutowa (1), komisja rewizyj-
na (6).

Wnioski z posiedzeń komisji Rady
Miejskiej w okresie pomiędzy 34. a 35. sesją
Rady Miejskiej

Komisja oświaty, kultury i wychowa-
nia
◗ Wniosek o przedstawienie, jakiego ro-
dzaju pomoc społeczna (zasiłki, stypendia,
świadczenia) jest udzielana w gminie - wyso-
kość tych świadczeń i źródło finansowania. 
◗ Wniosek o rozważenie możliwości za-
stosowania systemu wentylacji z odzyskiem
ciepła w zaprojektowanych budynkach SP
i gimnazjum w Józefosławiu. 
◗ Komisja pracowała nad regulaminem
wynagradzania nauczycieli oraz ustalania sta-
wek dodatków oraz szczegółowych warun-
ków ich przyznawania. 

Komisja rolnictwa, leśnictwa, gospo-
darki żywnościowej i ochrony środo-
wiska
◗ Wniosek o przedstawienie programu
„Posiłek dla potrzebujących”. 
◗ Wniosek o wycofanie projektu uchwały
7.2 z porządku obrad sesji. 

◗ Wniosek o przedstawienie książek
obiektów ochotniczych straży pożarnych
oraz książek pojazdów tych jednostek. 
◗ Wniosek, aby środki przeznaczone na
wyposażenie szkoły w Józefosławiu przezna-
czyć na budowę dróg gminnych. 
◗ Wniosek, aby przedstawić, ile patroli
policyjnych codziennie patroluje gminę Pia-
seczno. 
◗ Wniosek o niewykonywanie ścieżki
rowerowej na ul. Kilińskiego, w jej miej-
sce wyznaczenie pasa do parkowania sa-
mochodów po lewej stronie jezdni.
Wniosek o wykorzystanie otrzymanego
oznakowania do budowy dwóch przejść
dla pieszych przy Urzędzie Miasta na ul.
Sierakowskiego i na skrzyżowaniu z ul.
Nadarzyńską. 
◗ Komisja zaproponowała likwidację zna-
ku nakazu jazdy prosto na ul. Pomorskiej
przy skrzyżowaniu z ul. Stołeczną w kierun-
ku gazowni. Znak ten uniemożliwia legalny
dojazd do gazowni. 
◗ Wniosek o oczyszczenie rowów ze
śmieci i udrożnienia przepustów na terenie
Zalesia Dolnego, Zalesinka oraz południo-
wo-zachodniej części gminy. 
◗ Wniosek o ustalenie i likwidację dzikich
wysypisk śmieci na terenie gminy Piaseczno. 
◗ Wniosek, aby burmistrz zmobilizował
straż miejską w sprawie wykrywania spraw-
ców zanieczyszczenia środowiska i skierowa-
nia wniosków do sądu grodzkiego. 

Komisja polityki gospodarczej
◗ Wniosek o dopisanie w uchwale 7.3
zwiększenia środków na remont świetlicy
w Woli Gołkowskiej o 6 tys. zł na wymianę
okna i ocieplenie stropu. 
◗ Wniosek o przygotowanie zmiany
projektu uchwały nr 1 681/XXX/2004 r.
z dnia 16.12.2004 r. w sprawie MPZP
części miasta Piaseczno dla obszaru ogra-
niczonego ulicami: Pomorską, Konopnic-
kiej, Redutową, Graniczną, przedłużeniem
ul. Granicznej do al. Brzóz, rzeką Jeziorką,
torami kolei radomskiej, ul. Sienkiewicza,
celem zmiany opłaty planistycznej z 30
proc. do 20 proc. 
◗ Komisja negatywnie zaopiniowała
uchwałę 7.20 w sprawie sprzedaży lokali
mieszkalnych w budynku komunalnym
w Bąkówce ul. Lipowa 8 i uchwałę 7.21
w sprawie programu rewitalizacji. 
◗ Wniosek o zmianę planu zagospodaro-
wania części wsi Bąkówka - etap I dot. dział-
ki gminnej. 
◗ Komisja pozytywnie zaopiniowała pro-
pozycje wydziału geodezji dot. zrealizowania
roszczenia odszkodowawczego za działki pod
drogi gminne w Baszkówce. 
◗ Komisja negatywnie zaopiniowała wnio-
sek mieszkańca o wykup przez gminę działki
w Piasecznie
◗ Komisja sprzeciwiła się sprzedaży grun-
tu pod ul. Putramenta i poparła wniosek
w sprawie zainstalowania na koszt gminy do-
mofonu przy bramie dla mieszkańców pra-
wej i lewej strony tej ulicy. 

Komisja prawa, porządku publiczne-
go i samorządności, handlu, usług,
drobnej wytwórczości oraz prze-
kształceń własnościowych
◗ Komisja pozytywnie zaopiniowała plan
rozwoju lokalnego miasta i gminy Piaseczno
na lata 2004-2015. Opinia dotyczyła progra-
mu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
gminy w latach 2004-08. 
◗ Wniosek o rozważenie konieczności po-
wołania komisariatów policji w Zalesiu Dol-
nym i Józefosławiu. 
◗ Program ochrony środowiska dla gmi-
ny Piaseczno - komisja przyjęła do wiado-
mości jako wykaz istniejących i przewidy-
wanych zagrożeń w różnych dziedzinach
życia oraz program z propozycjami ich
uniknięcia, obniżenia lub wyeliminowania. 

◗ Plan gospodarki odpadami dla gminy
Piaseczno - komisja przyjęła do wiadomości.
ustawowy zapis, iż plan gospodarki odpada-
mi wymaga aktualizacji nie rzadziej niż raz na
cztery lata, co czyni go planem realnym
i mobilnym. 
◗ Komisja negatywnie zaopiniowała spra-
wozdanie z wykonania budżetu gminy Pia-
seczno z zakresu bezpieczeństwa. 
◗ Komisja negatywnie zaopiniowała
uchwałę 7.7 w sprawie zmian budżetu gmi-
ny Piaseczno w 2005 r. dot. budowy ul.
Droga Dzików. 
◗ Wniosek o sporządzenie zestawienia
środków trwałych będących w dyspozycji
OSP z podaniem roku produkcji, stanu zuży-
cia i kart pojazdu. 
◗ Wniosek o przeznaczenie kwoty 5 tys. zł
na zakup keyboardu dla SP w Zalesiu Gór-
nym. 

Komisja promocji gospodarczej
◗ Negatywnie zaopiniowała sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Piaseczno za
2004 r. oraz wnioskowała o nieudzielenie
absolutorium. 
◗ Wniosek o zamieszczenie sprostowania
w „Gazecie Piaseczyńskiej” dot. uchwalenia
budżetu na 2005 r.
◗ Wniosek o zdjęcie z programu sesji
uchwał budżetowych 7.3, 7.4, 7.5, 7.7. 
◗ Komisja pozytywnie zaopiniowała
uchwały budżetowe 7.1, 7.2, 7.6, 7.8. 
◗ Wniosek o dołączenie do uchwały 7.22
w sprawie regulaminu wynagradzania na-
uczycieli opinii Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego. 

Komisja kultury fizycznej,
sportu i turystyki 
◗ Wniosek o wykreślenie z załącznika
nr 1 do uchwały 7.4 budowy boisk trawia-
stych i w to miejsce wpisanie boiska ze
sztuczną nawierzchnią. Propozycja zdjęcia
boisk trawiastych z zakresu przetargu
i rozważenia możliwości budowy dużej sa-
li sportowej. 
◗ Wniosek o dofinansowanie Przedszkola
nr 5 z przeznaczeniem na remont kanalizacji
i budowę ogrodzenia etap II w kwocie 50
tys. zł (środki z nadwyżki budżetowej z lat
ubiegłych). 
◗ Wniosek o przygotowanie pełnej doku-
mentacji dotyczącej budowy sal sportowych
przy SP nr 1 i SP nr 2 (środki z nadwyżki bu-
dżetowej). 
◗ Wniosek o zainstalowanie sygnalizacji
świetlnej w Żabieńcu przy ul. Asfaltowej
(środki z nadwyżki budżetowej). 
◗ Wniosek o wybudowanie placu zabaw
dla dzieci w Żabieńcu (finansowanie
z pierwszych wolnych środków). 
◗ Wniosek o wybudowanie ogrodzenia
przy boisku w Grochowej - kwota 3500 zł
i boisku w Bogatkach - kwota 7000 zł. 
◗ Wniosek o wykonanie projektu i reali-
zację budowy rowu odwadniającego w ulicy
Irysów (środki z nadwyżki budżetowej). 
◗ Wniosek o wykonanie projektu boiska
o sztucznej nawierzchni przy SP w Gołkowie
(środki z nadwyżki budżetowej). 
◗ Wniosek o utworzenie świetlicy środo-
wiskowej dla dzieci i młodzieży we wsi Ża-
bieniec. 
◗ Komisja pozytywnie zaopiniowała
wniosek dotyczący postawienia stołu do te-
nisa przy ul. Powstańców Warszawy 2. 
◗ Wniosek o unieważnienie przetargu na
budowę boisk przy SP nr 1 i SP nr 2 i ogło-
szenie nowego.

Komisja zdrowia i opieki społecznej
◗ Wniosek o przeznaczenie kwoty 5 tys. zł
na zakup keyboardu dla SP w Zalesiu Górnym. 
◗ Wniosek o przygotowanie informacji na
temat, jak funkcjonuje pomoc socjalna
i oświatowa dla osób potrzebujących. 

Na wniosek komisji promocji gospodarczej Rady Miejskiej w Piasecznie
informujemy, że w artykule dotyczącym remontu dróg („GP” nr 2/2005) nie
zostało wyraźnie uściślone, że inicjatorem planu modernizacji dróg gruntowych (o
wartości 2,5 miliona złotych) byli radni gminy Piaseczno.

Sprostowanie
W kwietniowym numerze „Gazety Piaseczyńskiej” w sprawozdaniu z 34. sesji

Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2004 roku ukazała się nieprawdziwa informacja
o tym, że Rada po uwzględnieniu wniosków komisji oświaty przyjęła regulamin wy-
nagradzania nauczycieli. Uchwała ta została przez Radę zdjęta z porządku obrad. Za
pomyłkę przepraszamy.

Sprawozdanie z sesji nadzwyczajnej

fot. Ł. Wyleziński
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SPRAWOZDANIE Z  PRACY  BURMISTRZA
Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przedstawia radnym sprawozdanie z pra-
cy pomiędzy sesjami Rady. Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych spraw i problemów,
którymi burmistrz i kierownictwo zajmowali się od 24 marca do 27 kwietnia 2005 roku.

W okresie tym burmistrz wydał 100 zarzą-
dzeń, w tym m.in. w sprawach: 

Zatwierdzenia przetargów: 
- na przebudowę Kanału Piaseczyńskiego -
wykonawca - Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego i Robót Inżynieryjnych „Kołdi-
co” z Zagnańska, za cenę ryczałtową brutto
1 098 988,51 zł; 
- na wykonanie projektu budowlanego-w-
ykonawczego ul. Jana Pawła II w Piasecznie
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - wy-
konawca - firma CBPBBK Kolprojekt z War-
szawy, za cenę ryczałtową brutto 91 256 zł; 
- na projekt rozbudowy Przedszkola nr
8 w Zalesiu Dolnym, ul. Księcia Józefa nr 19 -
wykonawca - firma „LS Plan” Lambert-Stan-
iszewski Architektura i Grafika z Łowicza, za ce-
nę ryczałtową brutto 29 280 zł; 
- na remont świetlicy w Woli Gołkowskiej -
wykonawca - firma Kulbud Tadeusz Kuldanek
z Milanówka, za cenę ryczałtową brutto 29
269,43 zł; 
- na remont nawierzchni gruntowych dróg
gminnych ul. Mleczarskiej i Wiśniowej w Pia-
secznie - wykonawca - firma Appia Tomasz Ka-
zalski z Piaseczna, za cenę ryczałtową brutto
119 826,42 zł; 
- na dostawę materiałów do remontu dróg
gruntowych na terenie miasta i gminy Piasecz-
no - wykonawca - firma Budownictwo Drogo-
we „Jarpol” z Warszawy, za następujące ceny
brutto: kruszywo wapienne: (31,5-63 mm -
52,46 zł brutto, kliniec 4-31,5 mmm - 52,46 zł
brutto, miał kamienny - 46,36 zł brutto), kru-
szywo dolomitowe: (31,5-63 mm - 54,90 zł
brutto, kliniec 4-31,5 mmm - 54,90 zł brutto,
miał kamienny - 47,58 zł brutto), kruszywo ba-
zaltowe: (31,5-63 mm - 73,20 zł brutto, kliniec
4-31,5 mmm - 73,20 zł brutto, miał kamienny
- 61,00 zł brutto), niesort kamienny wapienny:
(0-31,5 mmm - 52,46 zł brutto, 0-63 mmm -
52,46 zł brutto), kruszony gruz betonowy: (4-
100 mm - 42,70 zł brutto); 
- na prowadzenie usług pielęgnacyjno-opi-
ekuńczych w zakresie długoterminowej opieki
domowej - wykonawca - Caritas Archidiecezji
Warszawskiej z Warszawy, za cenę ryczałtową
brutto 45 000 zł; 
- na pomoc w szkoleniu sportowym dzieci
i młodzieży - wykonawca - ZHR Okręg Mazo-
wiecki obwód Piaseczno, za cenę ryczałtową
brutto 34 800 zł; 
- na prowadzenie terapii zajęciowej i wypo-
czynku niepełnosprawnych - wykonawca - Ka-
tolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Ar-
chidiecezji Warszawskiej, za cenę ryczałtową
brutto 47 000 zł; 
- na zajęcia z zakresu szkolenia sportowego
dzieci i młodzieży - wykonawca - ZHP Komen-
da Hufca Piaseczno, za cenę ryczałtową brutto
142.000 zł; 
- na wykonanie mapy z projektem podziału
nieruchomości do wykupu terenu pod projek-
towane ulice we wsi Jesówka - wykonawca - fir-
ma Geo-bit z Warszawy, za cenę ryczałtową
brutto 358,68 zł dla jednej projektowanej dział-
ki; 
- na wykonanie remontu dachu budynku
mieszkalnego przy ul. Urbanistów 4 w Piasecz-
nie - wykonawca - firma PBUH Remko z Ko-
zienic, za cenę ryczałtową brutto 95310,62 zł; 
- na wykonanie remontu dachu budynku
mieszkalnego przy ul. Szkolnej 8 w Piasecznie -
wykonawca - firma PBUH Remko z Kozienic,
za cenę ryczałtową brutto 49 298,21 zł; 
- na wykonanie projektu budowlano-wyk-
onawczego wielobranżowego gimnazjum
w Gołkowie z projektem zagospodarowania te-
renu - wykonawca - firma Biuro Projektowe
Budownictwa „Partner” s. c. z Łodzi, za cenę
ryczałtową brutto 59 780 zł. 

Unieważnienia przetargów:
- na wymianę posadzki parkietowej w holu
i sali widowiskowej w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Piasecznie; 
- na zakup i dostawę materiałów biurowych
na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno; 
- na budowę zespołu terenowych urządzeń
sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 przy
al. Kasztanów 12 w Piasecznie; 
- na budowę zespołu terenowych urządzeń
sportowych przy Szkole Podstawowej nr
1 w Piasecznie przy ul. Świętojańskiej 18; 
- na zestaw rentgenowski ze stołem zdalnie
sterowanym do zdjęć i prześwietleń do Przy-
chodni Rejonowej nr 1 w Piasecznie. 

Ogłoszenia przetargów:
- na odbiór wraz z załadunkiem, transport
i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cement-
owych pochodzących z demontażu obiektów
należących do osób fizycznych z terenu gminy
Piaseczno; 
- na dostarczenie wraz z montażem tablic
z nazwami ulic oraz tablic informacyjnych wraz
ze słupkami mocującymi; 
- na wymianę posadzki parkietowej w holu
i sali widowiskowej w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Piasecznie; 
- na remont nawierzchni gruntowej ul. Le-
śnej w Zalesiu Górnym; 
- na wykonanie projektu budowlanego i wy-
konawczego ul. Szkolnej w Piasecznie 

i przebudowy chodników po Wschodniej stro-
nie ul. Puławskiej i Kościuszki, wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę; 
- na remont nawierzchni gruntowej dróg
wsi Jastrzębie i Chojnów; 
- na wykonanie projektu budowlano-wyk-
onawczego wielobranżowego Przedszkola nr
4 oddziałowego w Zalesiu Górnym, ul. Mło-
dych Wilcząt; 
- na remont nawierzchni gruntowej ul. Le-
śnej we wsi Żabieniec; 
- na remont nawierzchni gruntowej dróg
gminnych we wsi Henryków-Urocze, Złoto-
kłos, Wólka Pracka i Runów; 
- na remont nawierzchni gruntowej ul.
Głównej w Bobrowcu; 
- na wykonanie remontu dachu budynku
mieszkalnego przy ul. Puławskiej 19 
w Piasecznie; 
- na wykonanie remontu dachu budynku
mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 5
w Piasecznie; 
- na zakup i dostawę materiałów biurowych
na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno; 
- na budowę zespołu terenowych urządzeń
sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy
ul. Świętojańskiej 18 w Piasecznie; 
- na budowę zespołu terenowych urządzeń
sportowych przy Szkole Podstawowej nr
2 w Piasecznie, al. Kasztanów 12; 
- na wykonanie jednofunkcyjnego węzła
cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania
w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul.
Szkolnej 5 w Piasecznie; 
- na wykonanie jednofunkcyjnego węzła
cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania
w komunalnym budynku mieszkalnym w Pia-
secznie, ul. Fabryczna 5; 
- na dostawę sprzętu komputerowego
i oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno; 
- na wykonanie projektu budowlanego i wy-
konawczego wielobranżowego stołówki ze świe-
tlicą w Szkole Podstawowej w Chylicach przy ul.
Dworskiej 2. 

Burmistrz wydał też dziewięć zarządzeń
w sprawie negocjacji dot. ustalenia wysokości
odszkodowania za działki drogowe. 

W okresie sprawozdawczym burmistrz zaj-
mował się bieżącymi sprawami, w tym m. in.: 

31 marca burmistrz spotkał się z zarządem
i radą nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jedność” nt. wzajemnych rozliczeń - zobowią-
zań SM Jedność wobec gminy w zamian za
grunty przejęte pod drogi. 

4 kwietnia odbyło się spotkanie burmistrza
z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa
Polskiego i Niezależnego Samodzielnego Związ-
ku Zawodowego „Solidarność” nt. ustalenia
ostatecznej wersji regulaminu wynagradzania
nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz
szczegółowych warunków ich przyznawania,
sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych za-
stępstw dla nauczycieli zatrudnionych w pla-
cówkach oświatowych prowadzonych przez
gminę. 

5 kwietnia burmistrz uczestniczył w spo-
tkaniu z Jensem Frendrupem (Technical Direc-
tor Green City Denmark) i Małgorzatą Popio-
łek z Narodowej Agencji Poszanowania Energii
odnośnie podpisanej z Komisją Europejską
umowy dot. współuczestnictwa w realizacji pro-
jektu Green City Building. Projekt ten ma na
celu wdrożenie strategii mającej przygotować
sześć samorządów lokalnych z Danii, Austrii,
Grecji, Niemiec, Węgier i Polski do wdrożenia
systemów zarządzania rozwojem urbanistycz-
nym w sposób zapewniający wprowadzenie no-
wej Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej ra-
cjonalnego wykorzystania energii. Dyrektywa ta
będzie obowiązywać od 2006 r. Gmina Piasecz-
no wspólnie z NAPE uczestniczy w realizacji te-
go projektu. 

5 kwietnia na posiedzeniu kierownictwa
zapoznano się z rozstrzygnięciem nadzorczym
wojewody mazowieckiego dot. stwierdzenia
nieważności uchwały nr 725/XXXIII/2005 Ra-
dy Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 lutego 2005
r. w sprawie przyznania i sprzedaży miejsc do
pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Pia-
secznie. Polecono wydziałowi gospodarki ko-
munalnej przygotować projekt uchwały Rady
Miejskiej w tej sprawie, uwzględniając rozstrzy-
gnięcie nadzorcze wojewody. 

Na posiedzeniu kierownictwa po zapozna-
niu się z uwagami Urzędu Marszałkowskiego
odnośnie gminnego planu gospodarki odpada-
mi zdecydowano, że w planie tym należy wpisać
odnośnie systemu zagospodarowania odpadów:
system dwupojemnikowy (jeden pojemnik na
wyselekcjonowane i jedne na zmieszane śmie-
ci). Dla gospodarstw domowych, w których nie
przewiduje się zakładania kompostownia, do-
datkowo przewidywany jest jeszcze jeden po-
jemnik na odpady ulegające biodegradacji. Na-
tomiast w sprawie odbierania odpadów wielko-
gabarytowych należy wpisać, że gmina będzie
odbierać je od ludzi nieodpłatnie do czasu wy-
budowania gminnego punktu selektywnego
gromadzenia odpadów. Po utworzeniu GPSGO
mieszkańcy będą mogli nieodpłatnie dostarczyć
do niego odpady wielkogabarytowe, sprzęt

elektroniczny oraz odpady niebezpieczne wy-
tworzone w gospodarstwach domowych
i w drobnych przedsiębiorstwach. 

6 kwietnia burmistrz i radni uczestniczyli
w kościele Św. Anny we mszy świętej w intencji
zmarłego Ojca Świętego Jana Pawła II. 

11 kwietnia burmistrz wziął udział w ze-
braniu wiejskim w Bobrowcu. Omówiono m.
in. sprawy związane z bezpieczeństwem, plano-
waną budową kanalizacji sanitarnej oraz stanem
dróg gruntowych. 

12 kwietnia na posiedzeniu kierownictwa: 
- zdecydowano o niewykonywaniu ścieżki
rowerowej wzdłuż ul. Kilińskiego. Na posiedze-
niu zapoznano się ze sprawozdaniem z realizacji
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych za 2004 r.; 
- wyrażono też wstępną zgodę na podjęcie
działań zmierzających do nadania im. Jana Paw-
ła II Gimnazjum w Piasecznie przy al. Kalin. 

13 kwietnia burmistrz wziął udział w po-
siedzeniu Rady Społecznej SZPZLO dot. omó-
wienia i przyjęcia sprawozdania finansowego za-
kładów za rok 2004. Rada Społeczna przyjęła
sprawozdanie finansowe. Wnioskować będzie
również o dodatkowe środki finansowe z nad-
wyżki budżetowej na remonty placówek służby
zdrowia. 

14 kwietnia burmistrz uczestniczył w od-
prawie szkoleniowej Państwowej Inspekcji Sa-
nitarnej woj. mazowieckiego związanej z oceną
sanitarną na Mazowszu. 

16 kwietnia burmistrz wziął udział w pod-
sumowaniu manewrów pożarniczych Kompanii
Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego
z udziałem trzech jednostek OSP z gminy Pia-
seczno, tj.: OSP Chojnów, OSP Jazgarzew
i OSP Piaseczno. 

17 kwietnia burmistrz uczestniczył w uro-
czystościach z okazji 65. rocznicy zbrodni ka-
tyńskiej. 

18 kwietnia odbyło się spotkanie z Zarzą-
dem i Radą Nadzorczą Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Jedność” nt. wzajemnych rozliczeń - zobo-
wiązań SM Jedność wobec gminy w zamian za
grunty przejęte pod drogi. 

18 kwietnia burmistrz brał udział w zgro-
madzeniu wspólników PUK Sita Piaseczno Sp.
z o. o., na którym m. in. zatwierdzono: spra-
wozdanie z działalności spółki, bilans na
31.12.2004 r. zamykający się sumą bilansową
w wysokości 4 776 025,16 zł, rachunek zysków
i strat za okres od 01.04.2004 do 31.12.2004
r. zamykający się zyskiem brutto 889 333,13 zł
oraz zyskiem netto w wysokości 713 085,83 zł.,
podział zysku w postaci dywidendy dla wspólni-
ków w częściach zgodnie z udziałami po 356
500 zł. 

19 kwietnia na posiedzeniu kierownictwa: 
- przyjęto do wiadomości informację, że
Naczelny Sąd Administracyjny uchwałą podjętą
w powiększonym składzie uchylił orzeczenie
WSA i stwierdził, że do kompetencji rady gmi-
ny należy nadawanie nazw ulicom wewnętrz-
nym i placom; 
- polecono komendantowi straży miejskiej
zintensyfikować prace kontrolne w zakresie po-
siadania przez właścicieli nieruchomości umów
na wywóz nieczystości stałych. Straż miejska
winna również kontrolować mieszkańców pod
względem przestrzegania ustawy o utrzymaniu
porządku i czystości; 
- zdecydowano, że należy opracować plan
zagospodarowania placu Kisiela; 
- zapoznano się z opinią komisji rewizyjnej
Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie wykona-
nia budżetu gminy Piaseczno za 2004 r. 

22 kwietnia burmistrz i radni uczestniczyli
w uroczystościach związanych z obchodami
Miesiąca Pamięci Narodowej oraz 30-lecia
nadania Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Świę-
tojańskiej imienia IV Pomorskiej Dywizji Pie-
choty im. Jana Kilińskiego. 

24 kwietnia burmistrz i radni wzięli udział
we mszy świętej za Ojczyznę i Akcję Katolicką
Archidiecezji Warszawskiej. 

26 kwietnia na posiedzeniu kierownictwa
skarbnik gminy poinformowała, że Bank Go-
spodarstwa Krajowego przyznał gminie pożycz-
kę termomodernizacyjną w wysokości 228
612,50 zł na przedsięwzięcie termomoderniza-
cyjne w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie. 

Na posiedzeniach kierownictwa zapozna-
no się z przysłanym ze Starostwa Powiatowego
projektem umowy użyczenia gminie Piaseczno
majątku ruchomego oraz nieruchomości wraz
z budynkami i budowlami Grójeckiej Kolei Do-
jazdowej. Podpisana umowa użyczenia została
przesłana do Starostwa Powiatowego. 

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, po-
zwolenia na sprzedaż alkoholu itp. 

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

Burmistrz przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek po uprzednim
umówieniu spotkania. Tel. 701 75 88

Szkoła w Józefosławiu
Na ostatniej sesji Rada Miejska zwiększyła środki na
budowę szkoły w Józefosławiu. Zamiast planowanych
pierwotnie 50 tys. na inwestycję zostaną przeznaczo-
ne 2 mln zł. Wydatki te pokryje w całości nadwyżka
budżetowa z lat ubiegłych.

W wypowiedziach dla prasy ze
stycznia br. burmistrz Józef Zalewski
zapewniał, że od początku kadencji
jednym z głównych jego zamierzeń
była budowa Gimnazjum nr 2 w Pia-
secznie, następnie rozpoczęcie budo-
wy Szkoły Podstawowej nr 5 oraz bu-
dowa szkoły w Józefosławiu. Projekt
szkoły wykonany jeszcze w 2000 roku
przewidywał, że powstanie duży kom-
pleks oświatowy za sumę ponad 20
mln zł. Radni uznali jednak, że to za
duże przedsięwzięcie, aby realizować
je równocześnie z budową budynku
policji, sądu i prokuratury oraz rozbu-
dową SP nr 5. Dlatego w projekcie
budżetu zgłoszonym Radzie Miejskiej
w listopadzie ubiegłego roku bur-
mistrz zaproponował realizację pierw-
szego etapu, czyli budowę w ciągu
dwóch lat (2005-06) szkoły podsta-
wowej i gimnazjum wraz z małą salą
gimnastyczną za 14,5 mln zł. Ta pro-
pozycja nie znalazła poparcia większo-
ści w komisjach Rady Miejskiej z tych
samych wymienionych wyżej powo-
dów. 

Zgodnie z procedurą uchwalania
budżetu przyjętą przez Radę Miejską
wnioski komisji problemowych były
skierowane do komisji finansów, a ta
w składzie poszerzonym o przewodni-
czących innych komisji Rady przeana-
lizowała wszystkie wnioski i po prze-
głosowaniu przekazała do burmistrza.
Przekazano wniosek o zmniejszenie
planowanych wydatków na szkołę
z kwoty 2 mln 350 tys. zł do 50 tys.
Zł. Zgodnie z wnioskiem burmistrz
zmniejszył kwotę do sumy propono-
wanej przez radnych, aby tylko radni
pozostawili w budżecie odpowiednią
pozycję, ale zapewniał, że w najbliż-
szym czasie postara się przekonać ich,
że gmina jest w stanie realizować kil-

ka dużych inwestycji budowlanych
jednocześnie. Powoływał się przy tym
na przykład budowy Gimnazjum nr
2 oraz hali sportowej w Głoskowie. 

Rada Miejska na sesji 27 kwietnia
zwiększyła środki z 50 tys. do 2 mln
zł, co umożliwi rozpoczęcie budowy.
Projektowany zespół budynków ma
dwie kondygnacje naziemne i wraz
z planowanym basenem i halą sporto-
wą tworzy kształt zbliżony do podko-
wy. Zespół powstanie na działce przy
ul. Kameralnej zakupionej kilka lat te-
mu specjalnie pod budowę szkoły. 

W szkole podstawowej zaprojekto-
wano małą salkę gimnastyczną. W czę-
ści budynku sąsiadującej z gimnazjum
zlokalizowano pomieszczenia wykorzy-
stywane przez obie szkoły: bibliotekę,
salę komputerową oraz pomieszczenia
administracyjne i pokój nauczycielski.
Na parterze szkoły podstawowej znaj-
dują się szatnie, dwie świetlice, cztery
sale lekcyjne oraz zaplecze sanitarne
małej salki gimnastycznej. Pozostałe 19
sal lekcyjnych zlokalizowanych zostało
na piętrze. Przewidziane jest również
wyjście na balkon widokowy salki gim-
nastycznej. Na trzeciej kondygnacji
(poddasze) zaprojektowano pokój na-
uczycielski. Budynek został przystoso-
wany dla osób niepełnosprawnych (po-
chylnie na zewnątrz oraz wewnętrzne
platformy poręczowe w miejscu różnicy
poziomów). 

Gimnazjum ma dziewięć sal lekcyj-
nych zlokalizowanych na I piętrze. Na
parterze znajduje się szatnia, świetlica
oraz blok żywieniowy: sala stołówki z za-
pleczem kuchennym. Blok ten posiada
niezależne wejście. 
Kolejnymi etapami inwestycji są hala
sportowa i basen (objęte odrębnym
opracowaniem).

Red.

Na tej działce u zbiegu ulic Kameralnej i Julianowskiej powstanie nowa szkoła

Związki Marszałka z Piasecznem
Marszałek Józef Piłsudski był pierwszym honorowym
obywatelem miasta Piaseczna. Godność tę Rada
Miejska nadała mu 5 listopada 1928 roku. 12 maja
obchodziliśmy 70. rocznicę śmierci twórcy Legionów
i Naczelnika Państwa po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości w 1918 roku.

W dniu rocznicy śmierci w kościele św. Anny odbyła się msza św.
w intencji Józefa Piłsudskiego. Na placu, który 23 listopada 1933 ro-
ku przemianowano na plac im. J. Piłsudskiego, pod poświęconą Mar-
szałkowi tablicą pamięci zostały złożone kwiaty. 

Piaseczno było miejscem pierwszego postoju specjalnego pociągu,
którym wieziono ze stolicy na Wawel ciało Wielkiego Rodaka.

fot. D. Putkiewicz
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Mianownik - kto? co?
„Jedynka”

Szkoła Podstawowa Nr1 w Pia-
secznie im. IV Pomorskiej Dywizji
Piechoty im. Jana Kilińskiego mie-
ści się przy ulicy Świętojańskiej 18.
Uczy się w niej 491 uczniów w 24
oddziałach. Pracuje tu 46 nauczy-
cieli pod kierownictwem pani dy-
rektor Krystyny Łęckiej i pani wice-
dyrektor Lidii Bieleninik. „Jedyn-
ka” to szkoła z tradycjami sięgający-
mi początku XX wieku. Wykształci-
ło się w niej wiele pokoleń piase-
czynian. Cieszy się ona niesłabną-
cym powodzeniem od lat, ponieważ
panuje tu atmosfera życzliwości
wobec uczniów, którzy mogą zdo-
bywać wiadomości, rozwijać umie-
jętności zarówno podczas zajęć lek-
cyjnych jak i czerpać z bogatej ofer-
ty zajęć dodatkowych. Dzieci są
pod opieką psychologa, pedagoga,
logopedy, pielęgniarki, mogą korzy-
stać z dwóch świetlic- szkolnej
i środowiskowej. 
Dopełniacz - kogo? czego?
„Jedynki”

Historia „Jedynki” łączy się
z początkiem ubiegłego stulecia.
Przed I wojną światową dzieci
z Piaseczna i okolic mogły się uczyć
w dwóch jednoklasowych szkołach-
męskiej i żeńskiej oraz szkole rze-
mieślniczej. Dążono do utworzenia
szkoły czteroklasowej, jednak wy-
buch wojny zniweczył te plany.

Do 1918 roku siedzibą szkoły
był budynek przy ulicy Warszaw-
skiej, później wynajęto dodatkowe
pomieszczenia przy ulicy Kniazie-
wicza, by mogła funkcjonować
siedmioklasowa szkoła powszechna.

W 1925 r. na cele szkolne na-
byto obiekt po zlikwidowanym
szpitalu powiatowym przy ulicy
Świętojańskiej. Uczniów przybywa-
ło, zaczęły więc funkcjonować dwie
szkoły powszechne. Przy ulicy War-
szawskiej i Kniaziewicza uczyły się
dzieci ze szkoły nr 1, a przy Święto-
jańskiej dzieci ze szkoły nr2. Trud-
ne warunki lokalowe spowodowały,
że podjęto decyzję o konieczności
budowy gmachu przy Świętojań-
skiej. W akcję pozyskiwania finan-
sów zaangażowało się wielu ludzi
dobrej woli, kwestowano wśród
mieszkańców Piaseczna i okolic,
poszukiwano sponsorów wśród
rozmaitych instytucji. Podstawowe
środki na budowę szkoły pochodzi-
ły z budżetu miasta oraz pożyczek.
Inwestycję rozpoczęto w 1935 ro-
ku, trwała do 1938 roku. Gmach
poświęcono 11 listopada 1938 ro-
ku w dwudziestą rocznicę odzyska-
nia niepodległości.

W pierwszym roku wojny
Niemcy wprowadzili się do budyn-
ku, zajmując piętro na potrzeby
swojej szkoły. Polakom pozostał
parter i suterena. W 1940 roku ca-
ły budynek został zajęty przez oku-
panta. Utworzono w nim szpital.
Szkołę przeniesiono do pożydow-
skiego domu przy ul Poniatowskie-
go. Lekcje odbywały się pomimo

bardzo trudnych warunków lokalo-
wych i braku podręczników. Po wy-
zwoleniu Piaseczna w styczniu
1945 roku, do szkoły przy Święto-

jańskiej zaczęło wracać normalne
życie. Nauczyciele i uczniowie za-
czynali od prac porządkowych i po-
nownego gromadzenia sprzętów
i pomocy naukowych.

W kwietniu 1975 roku szkole
nadano imię 4 Pomorskiej Dywizji
Piechoty im. Jana Kilińskiego. 22
kwietnia z okazji 30 rocznicy nada-
nia imienia szkole odbyły się uro-
czystości rocznicowe przypomina-
jące tamto wydarzenie. 
Celownik - komu? czemu?
„Jedynce”

Przyglądając się współczesnej
„Jedynce” widzimy zadbany, beżo-
wy budynek w otoczeniu zieleni,
położony w spokojnej dzielnicy
podwarszawskiego miasta. Czyste,
kolorowe sale lekcyjne, stołówka,
świetlica, sala gimnastyczna zdają
się nie pamiętać długiej historii
szkoły.

Współczesność przynosi nowe
wyzwania, którym należy sprostać.
Co roku ok. siedemdziesięciu ab-
solwentów przygotowanych do dal-
szego kształcenia opuszcza mury
szkoły.

Nasi uczniowie biorą udział
w różnorodnych konkursach i za-
wodach zdobywając zaszczytne
miejsca. Mamy się czym pochwalić-
w ogólnopolskim konkursie Alfik
humanistyczny uczeń naszej szkoły,
Jerzy Rapcewicz zdobył 10 miejsce
w województwie i 23 w kraju na

6931 osób przystępujących do kon-
kursu wygrywając obóz językowy.
W ogólnopolskim konkursie histo-
rycznym „Krąg” osiem osób otrzy-

mało wyróżnienia za osiągnięte wy-
niki. Uczeń Maksymilian Krajewski
otrzymał wyróżnienie w międzyna-
rodowym konkursie matematycz-
nym „Kangurek”. „Małym Pitago-
rasem” został Wojciech Gawęcki
zajmując trzecie miejsce. Duża ilość
różnorodnych konkursów szkol-
nych, gminnych wyzwala aktywność
wśród uczniów, którzy biorąc
w nich udział zdobywają zaszczytne
miejsca.

Dynamicznie rozwija się chór
szkolny prezentujac swój dorobek
podczas przeglądów, uroczystości
miejskich. Kształcąc ducha nie za-
pominamy tężyźnie fizycznej. Szko-
ła Podstawowa Nr 1 zajęła 6 miej-
sce w punktacji ogólnej w VI Mazo-
wieckich Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej powiatu piaseczyńskiego.
W mistrzostwach powiatu w piłce
nożnej chłopców oraz pływaniu zaj-
mujemy 5 miejsce.

Uczniowie naszej szkoły zdoby-
wają liczne wyróżnienia w sportach
indywidualnych. Przemysław Alchi-
mowicz w pływaniu jest drugim za-
wodnikiem w Polsce w grupie dzie-
sięciolatków. Mikołaj Werecki zaj-
muje drugie miejsce w tenisie sto-
łowym na Mazowszu.
Biernik - kogo? co?
„ Jedynkę”

Wspominając „Jedynkę”, moż-
na spojrzeć na projekty przygoto-
wane przez uczniów z okazji kon-

kursu „Wczoraj, dziś i jutro Szkoły
Podstawowej nr 1 w Piasecznie”,
aby zrozumieć jak głęboko wpisała
się w życie miasta. To już kilka po-
koleń nieprzerwanie związanych ze
szkołą... 
Narzędnik - z kim? z czym?
„Jedynką” 

Z „Jedynką” łączy się wiele cie-
kawych wspomnień i anegdot. Pod-
czas kopania fundamentów pod bu-
dowę szkoły natrafiono na ogrom-
ny, polodowcowy głaz (2 m wyso-
kości). Początkowo został umiesz-
czony na boisku szkolnym. Jak
wspominał pan Dusza, kronikarz
Piaseczna i absolwent naszej szkoły,
głaz ten stanowił wyzwanie do
wspinaczki dla wielu chłopców. Po
pewnym czasie głaz podzielono,
obecnie jego część znajduje się
przed wejściem do szkoły. Umiesz-
czono na nim tablicę pamiątkową,
upamiętniającą uroczystość nadania
imienia szkole. 
Miejscownik - o kim? o czym?
O „Jedynce” 

O „Jedynce” uczniowie pisali
wiersze. Uczennica klasy Vc Daria

Strzyżys tak postrzega swoją pla-
cówkę: 

Jedyneczka, jedyneczka to
nasza ukochana szkółeczka, 
Mądre rzeczy w głowie mamy, 
Głupot nie opowiadamy. 
Zawsze grzecznie się bawimy, 
No i nigdy nie psocimy. 
Zawsze wszyscy szóstki mamy, 
I na lekcjach nie gadamy. 
Szkoła dumna jest z nas wszystkich.
Za to ją kochamy!!! 

Wołacz - hej ty!
„Jedynko”

Szkoło! Gdy cię nie widzimy, 
Bardzo za tobą tęsknimy.
Wśród absolwentów Szkoły

Podstawowej nr 1 są wybitni piase-
czynianie, ludzie nauki, kultury,
sztuki. Wiele rodzin mieszkających
w naszym mieście związanych było
ze szkołą przy Świętojańskiej. Może
zechcą podzielić się z nami swoimi
wspomnieniami?

Przypadki „Jedynki”
opracowały:

mgr Anna Margas,
mgr Małgorzata Przychodzeń

30-lecie nadania imienia szkole

Piaseczyńska „Jedynka”
w siedmiu przypadkach

W roku 1938 Babcia zaczęła na-
ukę w nowo wybudowanej, większej
szkole. Budynek był murowany, miał
duże sale, a uczniowie byli podzieleni
na mniejsze grupy. Radość z nowej
szkoły trwała bardzo krótko, bo jedy-
nie rok. Już 1 września 1939 roku wy-
buchła II Wojna Światowa. Od tego
wydarzenia do dyspozycji uczniów był
tylko parter i suterena. Na górze mogli
przebywać tylko Niemcy. Uczniowie
dolnych pięter musieli zachowywać się
cicho. Do szkoły nie można było wno-
sić polskich książek. Jednak nieraz ich
używano, dlatego Niemcy robili kon-
trole. Gdy miała nastąpić, woźna za-
wsze potajemnie informowała klasę,
aby ukryli książki. Książki zazwyczaj
chowano do pieca lub w domu miesz-
kającej obok szkoły woźnej. 

Przez pewien okres w czasie wojny
szkoła była niedostępna dla uczniów,
ponieważ zajęły ją wysiedlone rodziny.
Lekcje odbywały się wtedy nad rzeką.

Do szkoły trzeba było chodzić pieszo.
Czasami udawało się namówić znajo-
mego konduktora, aby zabrał dzieci za
darmo i zatrzymał się w okolicy szkoły.
Niektórzy nie chodzili do szkoły pod-
czas zimy, ponieważ w domu była tyl-
ko jedna para butów, które zakładał
ten, kto pierwszy wstał. Innym powo-
dem niecodziennej obecności był
strach przed Niemcami, że spuszczają
krew. W niedzielę uczniowie razem
z wychowawcą i sztandarami udawali
się na mszę św. do kościoła w Piasecz-
nie. 

Okres nauki mojej Babci był trud-
ny, ponieważ przypadł na lata wojen-
ne. Pomimo tego na zakończenie siód-
mej klasy (1942 rok) zorganizowano
potańcówkę przy patefonie. Świadec-
twa na zakończenie roku szkolnego by-
ły zapisane w dwóch językach polskim
i niemieckim. 

Opracował:
Maksymilian Krajewski, kl. Vb

Moja Babcia urodziła się w 1927 roku. Naukę rozpo-
częła w wieku siedmiu lat w Szkole Podstawowej nr
1 w Piasecznie. Szkoła była wówczas drewniana, o wie-
le mniejsza niż obecna. Klasy miały ponad 30 osób, a sa-
le były bardzo małe. Sala gimnastyczna była również
mała. Kierownikiem szkoły był Jan Rusek. 

Wspomnienia Babci

Klasa Ib na tle werandy szkolnej

Z okazji 30. rocznicy nadania szkole imienia IV Pomorksiej Dywizji Piechoty
im. Jana Kilińskiego w szkole odbyły się uroczyste obchody podczas których
młodzież zaprezentowała wzruszający program poetycko-patriotyczny

Na polodowcowym głazie wykopanym w trakcie budowy szkoły umieszczona jest
tablica upamiętniająca uroczystość nadania imienia szkole

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński
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Poradnik mieszkańca
Cz. 1

W kolejnych numerach „Gazety Piaseczyńskiej” przedstawiać bę-
dziemy Państwu procedury załatwiania poszczególnych spraw
w Urzędzie Miasta z praktycznymi wskazówkami, jak postępo-
wać, jakie dokumenty i gdzie należy złożyć oraz z jakim urzędni-
kiem należy kontaktować się w danej sprawie. Wszystkie karty
usług dostępne są na stronie internetowej www.piasecz-
no.eobip.pl, w kancelarii Urzędu oraz w poszczególnych wydzia-
łach. Jeszcze w tym roku ukaże się broszura, w której zostaną ze-
brane i opisane wszystkie usługi świadczone przez Urząd Miasta
i Gminy. W kolejnym etapie przeprowadzona zostanie ankieta
wśród mieszkańców z prośbą o opinie o przewodniku i uwagi na
temat jego zawartości. Chcemy bowiem stale go rozwijać i ulep-
szać zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem. 

W tym numerze „GP” dowiedzą się Państwo, jak zameldować się na
pobyt stały w gminie. 

Zameldowanie na pobyt stały

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Wydział spraw obywatelskich i obrony cywilnej - naczelnik wydziału:
Wanda Wasiewicz
Parter - biuro meldunkowe i dowody osobiste
Telefon (0-22) 701 76 01/02/04/05, 

2. Wymagane dokumenty

- druk zgłoszenia pobytu stałego dostępny w biurze meldunkowym lub na
stronie internetowej www.piaseczno.eobip.pl
Do wglądu: 
- dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu - umowa cywilnopraw-
na, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, orzeczenie
sądu lub inny dokument. 
Inne dokumenty: 

OBYWATEL POLSKI 

- dowód osobisty (osoba niepełnoletnia nieposiadająca dowodu osobiste-
go przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia), 
- paszport lub poświadczenie obywatelstwa polskiego w przypadku po-
wrotu z zagranicy, 
- książeczka wojskowa u mężczyzn w wieku poborowym do lat 50 lub po-
twierdzenie zgłoszenia się od rejestracji przedpoborowych u mężczyzn
w wieku przedpoborowym, 

OBYWATEL PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO
UNII EUROPEJSKIEJ

- karta pobytu obywatela Unii Europejskiej albo zezwolenie na pobyt lub
w przypadku członka rodziny niebędącego obywatelem państwa Unii Eu-
ropejskiej - dokument pobytu albo zezwolenie na pobyt, 

CUDZOZIEMIEC

- karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie
się lub nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej albo ze-
zwolenie na osiedlenie się lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rze-
czypospolitej Polskiej. 

3. Opłaty - brak

4. Termin załatwienia sprawy - od ręki

5. Tryb odwoławczy - nie przysługuje

6. Podstawa prawna

Art. 10; art. 47 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności
i dowodach osobistych (tj. DzU Nr 87, poz. 960 z 2001 r. z późn. zm.) 

7. Uwaga:

- dokonując zameldowania, należy wypełnić druk oddzielnie dla każdej
meldującej się osoby (ównież dla nieletniej), 
- za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych za-
meldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba spra-
wująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu, 
- potwierdzenia pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały doko-
nuje na formularzu meldunkowym osoba dysponująca tytułem prawnym
do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia, 
- na potwierdzenie zameldowania organ administracyjny wydaje odpo-
wiednie zaświadczenie. 

Warto się zameldować!
Każda osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym
adresem dłużej niż trzy doby, ma obowiązek zameldować się na pobyt sta-
ły lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia
przybycia. 

Obowiązek taki nakłada na nas
Ustawa o ewidencji ludności i do-
wodach osobistych z dn. 10 kwiet-
nia 1974 r. (tekst jedn. Dz. z 2001
r., Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) 

To tylko formalny wymóg, jaki
stawia prawo. Jest jednak wiele ar-
gumentów czysto praktycznych
przemawiających za tym, że warto
jest jak najszybciej zameldować się
w miejscu zamieszkania. Często
bywa, że to lekceważymy, gdyż nie
zdajemy sobie sprawy, jak wielkie
ma to znaczenie dla kształtowania
naszej lokalnej rzeczywistości. 

Lokalne wybory
Stałe miejsce zamieszkania jest

warunkiem wpisania do rejestru
wyborców w gminie. O ile w przy-
padku czynnego prawa wyborczego
wystarczy wypełnienie odpowied-
niej deklaracji na podstawie np.
aktu własności nieruchomości
w gminie bez obowiązku meldo-
wania się, to w przypadku bierne-
go prawa wyborczego w wyborach
samorządowych, aby kandydować
na radnego, trzeba być zameldo-
wanym w gminie, w której się star-
tuje. Znowelizowana ordynacja sa-
morządowa (zaskarżona obecnie
do Trybunału Konstytucyjnego
przez rzecznika praw obywatel-
skich) stanowi, że aby mieć możli-
wość głosowania w wyborach do
rad gmin oraz na burmistrza, trze-
ba wpisać się do stałego rejestru
wyborców najpóźniej 12 miesięcy
przed dniem wyborów. To ważna
informacja w kontekście wyborów
samorządowych w 2006 roku. 

Podatki dla naszej gminy
Nie wszyscy wiedzą, że od

pewnego czasu zmienił się system
kształtowania dochodów gmin
w Polsce. Zmniejszyła się ilość pie-
niędzy przekazywanych z budżetu
państwa drogą subwencji, zwięk-
szyła się jednak liczba zadań zleca-
nych samorządom do realizacji.
Aby sprostać tym zadaniom, usta-
wodawca wyposażył gminy w in-
strument, jakim jest udział w po-
datkach od osób fizycznych i od
osób prawnych (PIT i CIT). Część
podatków, jakie przekazujemy do
urzędu skarbowego, transferowana
jest do gmin. W przypadku podat-
ku od osób fizycznych jest to pra-
wie 40 proc., zaś podatku od osób
prawnych - blisko 7 proc. 

Aby pieniądze te trafiły do
gminy, w której mieszkamy, speł-
niony musi zostać jednak podsta-
wowy warunek: Musimy być w tej
gminie zameldowani! W przeciw-
nym wypadku pieniądze te wspie-
rają gminę, w której nie mieszka-
my, ale z której się jeszcze nie wy-
meldowaliśmy. 

Więcej inwestycji
Wielkość budżetu gminy ma

bezpośrednie przełożenie na liczbę
gminnych inwestycji. Jeśli pienią-
dze z naszych podatków trafią do
gminy, w której mieszkamy, to
szybciej w naszej okolicy powstanie
droga, kanalizacja, a nawet szkoła. 

Gmina Piaseczno rozwija się
bardzo dynamicznie. Miejscowości
takie jak chociażby Julianów i Józe-
fosław - do niedawna o charakte-
rze wiejskim - przerodziły się
w osiedla mieszkaniowe. Nowi
mieszkańcy wywierają presję na
władze gminy, aby dostosować po-
ziom infrastruktury do ich po-
trzeb. Niestety, mieszkańcy często
nie dopełniają formalności mel-
dunkowych lub długo z nimi zwle-
kają, przez co w pośredni sposób
sami sobie szkodzą. Opracowując
bowiem plany inwestycyjne, gmina
opiera się na oficjalnych statysty-
kach, a nie domysłach, ile osób
mieszka na danej ulicy. Trudno też
wytłumaczyć osobom, które
mieszkają w gminie od lat i płacą
tu podatki, że gmina postanowiła
inwestować w tereny, gdzie nowi
mieszkańcy nie wywiązują się ze
swoich zobowiązań wobec wspól-
noty lokalnej. 

Rozbudowa zaplecza uży-
teczności publicznej

Z myślą o nowych i wciąż przy-
bywających mieszkańcach gmina
podejmuje wysiłek rozbudowy za-
plecza użyteczności publicznej.
Piaseczno, które ma ambicje być

w pełni niezależnym ośrodkiem
skupiającym lokalną społeczność,
angażuje się w inwestycje o charak-
terze ponadgminnym. Ze środków
gminnych współfinansowana jest
budowa nowej Komendy Powiato-
wej Policji, sądu i prokuratury,
gmina wspiera pomysł budowy no-
wej siedziby urzędu skarbowego.
Co roku poważne środki angażo-
wane są w rozbudowę zaplecza
oświatowego. 

Wszystko to służyć ma miesz-
kańcom i wiązać ich przyszłość
z Piasecznem jako miejscem,
w którym z zadowoleniem miesz-
kać można długie lata. 

Urząd bliżej domu
Osoby zameldowane w gminie

Piaseczno obsługiwane są przez tu-
tejsze urzędy. Urząd Miasta i Gmi-
ny w ostatnim czasie dokonał wie-
lu zmian, aby być bardziej przyja-
znym mieszkańcowi, który przy-
chodzi, aby załatwić formalności.
Z początkiem roku uruchomiona
została nowa, przestronna i wygod-
na kancelaria na parterze budynku,
gdzie mieszkańcy mogą załatwić
więcej spraw bez konieczności
chodzenia po poszczególnych pię-
trach. Stale rozbudowywany jest
serwis internetowy Urzędu, skąd
pobrać można wszystkie ważniejsze
wnioski oraz informacje ułatwiają-
ce nam i wskazujące, jak należy po-
stępować przy załatwianiu kon-
kretnych spraw. Aby poprawić ja-
kość obsługi klienta, wszyscy pra-
cownicy Urzędu przechodzą w tym
roku szkolenia z postępowania ad-
ministracyjnego. Gmina zaczęła
wdrażać też systemy zarządzania ja-
kością oraz uczestniczy w progra-
mie „Przejrzysta Polska”, który ma
na celu stworzenie recepty na
wzrost skuteczności i uczciwości
w Urzędzie.

red.

Argumenty za meldunkiem
● Obowiązek taki nakłada na nas prawo.
● Mamy możliwość biernego i czynnego udziału w wyborach do
władz lokalnych.
● Nasze podatki zasilą budżet gminy, w której mieszkamy.
● Będzie więcej środków na gminne inwestycje.
● Większa liczba mieszkańców wpływa na budowę nowych szkół i
instytucji użyteczności publicznej.
● Sprawy urzędowe załatwić można bliżej miejsca zamieszkania.

CENTRUM MEDYCZNE
PUŁAWSKA

Zaprasza na bezpłatną
konsultację medyczną  

z zakresu chorób przewodu
pokarmowego.

4 czerwca godz. 9.00 - 13.00

ul. Puławska 33
tel. 715 31 21

Gminny katalog firm 
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno roz-

począł tworzenie gminnego katalogu firm.
Wszystkich zainteresowanych właścicieli
podmiotów gospodarczych z terenu gmi-
ny Piaseczno prosimy o zgłaszanie do
Urzędu Miasta do pokoju nr 16, w godz.
pracy urzędu lub e-mailem: edg@gmina-
-piaseczno. pl, faksem: 756 70 49, telefo-
nicznie: 701 75 16 następujących danych: 
1. Nazwa firmy; 
2. Nazwisko właściciela, prezesa lub dy-

rektora; 
3. Adres firmy, telefon, faks, e-mail; 
4. Przedmiot działalności. 
Katalog będzie udostępniony wszystkim

zainteresowanym w Urzędzie Gminy
w formie papierowego wydruku, a także
w formie elektronicznej na stronie inter-
netowej:
www.piaseczno.eobip.pl

red.
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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 Pani Agnieszki Stępień-Kottal zam. 00-388 Warszawa, ul.
Dobra 4/41 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem do posesji we wsi Bogatki gm.
Piaseczno, iż decyzją z dnia 05.04.2005 r. znak UiA 7331/G/CP/18/05 ustaliłem
lokalizację inwestycji celu publicznego  polegającej na budowie sieci wodociągowej
przebiegającej przez działki o nr ew. 355/6 i 355/1 położone we wsi Bogatki gm.
Piaseczno wraz z przyłączem do działki nr ew. 351/13 i 351/16 .

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.

(Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać
istotę i  zakres żądania 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. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla budowy.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

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
PROKOM Sp. z o. o. 00-718 Warszawa ul. Czerniakowska 73/79, zawiadamiam strony, iż decyzją z dnia 2005-04-14 znak UiA
7331/G/CP/24/05 ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłącza-
mi do posesji przy ul. Bobrowieckiej - na odcinku między ulicami Kormoranów a Orlą we wsi Bobrowiec gm. Piaseczno (trasa 5, etap
IV). 

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
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 uzasadniające to żądanie). 

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

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

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 Firmę "ProKoBud"
Grzegorz Korzeniewski 05-500 Chyliczki ul. Melanii 16,   zawiadamiam strony, iż
decyzją z dnia 2005-04-27 znak UiA 7331/G/CP/23/05 ustaliłem lokalizację inwestycji
celu publicznego polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w
ul. Gościniec (na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Podskarbińskiej) i w ul.
Podskarbińskiej wraz z przyłączami i studzienkami zaworowymi do działek nr ewid. 14
i 2 położonych we wsi Robercin gm. Piaseczno.

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 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
uzasadniające to żądanie).
Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta i
Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, pokój 48.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Obwieszczenie

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi WÓLKA PRACKA -ZAWADY

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717z późniejszymi zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały Nr 710/XXXII/2005 z dnia 27.01.2005 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi WÓLKA PRACKA-
-ZAWADY zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 213/XVI/2003 z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 215 poz. 5553). 

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

dotyczy. 
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 

Józef Zalewski

Ogłoszenie

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi ŻABIENIEC

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwał: Nr 112/VII/03 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27.03.2003
r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi ŻABIENIEC oraz Nr 360/XVI/03
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.11.2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 112/VII/03 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
27.03.2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi ŻABIENIEC

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

dotyczy. 
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Józef Zalewski

Ogłoszenie

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5/75, 05-500 Piaseczno, woj. mazowiec-
kie, 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: 

Projekt wielobranżowy budowlany i wykonawczy ulicy Jarząbka na
odc. od istniejącej nawierzchni asfaltowej w rejonie Poland Biznes
Park w Piasecznie - dł. około 600mb wraz z opracowaniem specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robót i uzyskaniem po-
zwolenia na budowę

Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wielobranżowego obejmującego pro-
jekty: drogowy, brakującego wodociągu od końcówki istniejącego na skrzyżowaniu ul. Ja-
rząbka i ul Pawiej, brakującego odcinka kanału sanitarnego, brakującego odcinka kanału
deszczowego, projekt odwodnienia ulicy z włączeniem do kanalizacji deszczowej, projekt
brakujących przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, projekt oświetlenia ulicy. 
Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych. Nie dopuszcza się złożenia oferty warianto-
wej. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. 
Termin realizacji (wymagany, pożądany) - 30.11.2005
Wadium - nie jest wymagane. 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
23/05/2005. Termin składania ofert upływa 23/05/2005 godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23/05/2005 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: opracowanie mi-
nimum trzech projektów o porównywalnym zakresie do oferty w okresie ostatnich 3 lat,
poparte referencjami. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania
ofert.

Przetarg nieograniczony

ZZeessppóółł  SSzzkkóółł  RRoollnniicczzyycchh  CCKKUU
ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno, tel. 756 73 54, fax. 737 12 30

Ogłasza nabór na rok szkolny 2005/2006 do 2-letniej szkoły po-
licealnej, zaocznej kształcącej w zawodach:

TECHNIK HODOWCA KONI i TECHNIK OGRODNIK

Szkoła jest BEZPŁATNA. Wymagane jest świadectwo
ukończenia dowolnej szkoły średniej.
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o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
GŁOSKÓW - LETNISKO

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 111/VII/03 z dnia 27.03.2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go wsi Głosków Letnisko
◗ Nr 355/XVI/03 z dnia 20.11.2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 111/VII/03 z dnia 27.03.2003 r. 
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głosków Letni-
sko, obejmującego obszar zgodny z w/w uchwałami Rady Miejskiej w Piasecznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 30 maja 2005 r. do 27 czerwca 2005 r., w pokoju nr 46, I piętro Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul Kościuszki 5. 
Dyskusja publiczna nad przyjętym w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 czerwca 2005 r. w godz. od
10.00 do 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje usta-
lenia 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 orga-
nizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.07.2005r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
Józef Zalewski 

Ogłoszenie

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

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 113/VII/03 z dnia 27.03.2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go części wsi Bobrowiec
◗ Nr 359/XVI/03 z dnia 20.11.2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 113/VII/03 z dnia 27.03.2003 r. 
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec,
obejmującego obszar zgodny z w/w uchwałami Rady Miejskiej w Piasecznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od
30 maja 2005 r. do 27 czerwca 2005 r., w pokoju nr 46, I piętro Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul Kościuszki 5. 
Dyskusja publiczna nad przyjętym w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 czerwca 2005 r. w godz. od
13.00 do 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje usta-
lenia 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 orga-
nizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.07.2005r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Ogłoszenie



W pierwszej części autorka wraz
z recenzentką Jolantą Fijałkowską podsu-
mowały minione pięć lat, czyli okres,
w którym ukazały się tomiki: „Początek”,
„Relacje”, „Obłok i wiatr” oraz bajki
„Zaczarowane drzewo”. 

Na spotkaniu zaprezentowana zosta-
ła najnowsza bajka Irminy Wieczorek „O
kropli wody” w wykonaniu uczniów kla-
sy III f SP nr 5 w Piasecznie. O stroje ak-
torów zadbali ich rodzice, scenografię
przygotowała pani Maria Morawska wraz
z córką Anną, zaś aranżację sceniczną wy-
konała pani Ewa Kłujszo. 

Na zakończenie autorka podzięko-
wała burmistrzowi Piaseczna za przyzna-
nie jej stypendium twórczego oraz zapo-
wiedziała czytelnikom niespodziankę na
maj przyszłego roku. 

17 maja, nr 4 (128) 20058 SPORT I KULTURA

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
MAJ 2005

IMPREZY:
17.05. godz. 19.30 - koncert jazzowy - Jonkisz, Fazi, Majewski, 

Rodowicz (wstęp 10 zł)
19.05. godz. 9.00 - 14.00 - XI EKO Festiwal - dom parafialny parafii

św. Anny (przedszkolaki i dzieci klas 0-III 
wstęp wolny)

20.05. godz. 19.00 - ACTIVE ROCK PARTY (wstęp 6 zł)
21.05. godz. 17.30 - Koncert uczniów Ogniska Muzycznego

(wstęp wolny)
22.05. godz. 16.00 - BAJKOWA NIEDZIELA - Teatr Nic Pewnego

„Królewna śpiąca inaczej” (wstęp 8 zł)
22.05. godz. 19.30 - PIASECZYŃSKA WIOSNA MUZYCZNA

- duet altówka i fortepian (wstęp wolny)
SPOTKANIA:
24.05. godz. 9.00 - 15.00 - EKO FESTIWAL dla młodzieży

- sala Ośrodka Kultury część konkursową oce-
niać będzie profesjonalne jury, którego prze
wodniczącą będzie pani Elżbieta Zapendowska

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Sikorskiego 20

DZIEŃ GODZINA NAZWA IMPREZY
17.05 10.00 MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY

PŁYWACKIE
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I-III,
DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY (GOSIR) 

18.05 12.00 MISTRZOSTWA POWIATU GIMNAZJÓW
W LEKKIEJ ATLETYCE DZIEWCZĄT
(KS PIASECZNO) 

13.00 TURNIEJ NADZIEI PIŁKARSKICH CHŁOPCÓW
ROCZNIKA 1995 (KS PIASECZNO) 

19.05 12.00 MISTRZOSTWA POWIATU GIMNAZJÓW
W LEKKIEJ ATLETYCE CHŁOPCÓW
(KS PIASECZNO) 

20.05 10.00 I GMINNA OLIMPIADA MLODZIEŻY SZKOLNEJ
- SZKOŁY PODSTAWOWE, II RUNDA
(GOSIR, KS PIASECZNO, SP NR 3 GOŁKÓW) 

21.05 10.00 X TURNIEJ VII GRAND PRIX PIASECZNA
W TENISIE STOŁOWYM (GOSIR) 

23.05 13.00 MISTRZOSTWA POWIATU SZKÓŁ ŚREDNICH
W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT (GOSIR) 

24.05 13.00 MISTRZOSTWA POWIATU SZKÓŁ ŚREDNICH
W PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW (GOSIR) 

28.05 10.00 KORESPONDENCYJNE PŁYWACKIE
MISTRZOSTWA POLSKI
DZIECI ROCZNIK 1993-1994 (GOSIR) 

29.05 10.00 KORESPONDENCYJNE PŁYWACKIE
MISTRZOSTWA POLSKI
DZIECI ROCZNIK 1993-1994 (GOSIR) 

Bajka „O kropli wody”
6 maja w Ośrodku Kultury odbył się jubileusz pięciu lat pra-
cy twórczej piaseczyńskiej poetki Irminy Wieczorek.

Szkolna rocznica
Obchody Miesiąca Pamięci Narodowej powiązane zo-
stały w Piasecznie z uroczystością 30-lecia nadania
Szkole Podstawowej nr 1 imienia IV Pomorskiej Dywizji
Piechoty im. Jana Kilińskiego.

Honorowymi go-
śćmi uroczystości byli
kombatanci, żołnierze
dywizji, która 17 stycz-
nia 1945 roku wyzwa-
lała Piaseczno. Wspól-
nie ze społecznością
szkolną oraz przedsta-
wicielami władz samo-
rządowych i lokalnych
organizacji kilińszczacy
uczestniczyli we mszy
świętej, złożeniu wiąza-
nek przy tablicach pa-
mięci, otwarciu wystawy
poświęconej IV Pomor-
skiej Dywizji Piechoty w Muzeum Regio-
nalnym oraz wspólnym marszu ulicami
Piaseczna spod ratusza aż do szkoły na ul.
Świętojańskiej. 

W szkole odbyły się główne uroczy-
stości z uroczystą akademią, podczas któ-
rej wspominano historię szkoły oraz hi-
storię i szlak wojenny kilińszczaków. Na tę
okoliczność dzieci i młodzież przygotowa-
ły patriotyczny program artystyczny, który
do łez wzruszył weteranów. 

Na koniec burmistrz Józef Zalewski

podziękował żołnierzom za ich wojenne
zasługi oraz objęcie 30 lat temu patrona-
tem tutejszej szkoły, pani dyrektor Krysty-
nie Łęckiej podziękował zaś za wspaniałą
organizację uroczystości oraz kultywowa-
nie szkolnych tradycji. 
W imieniu kilińszczaków zaś płk Kazi-
mierz Bigos przekazał na ręce burmistrza
uchwałę zarządu nadającą miastu i gminie
Piaseczno godność Honorowego Członka
Klubu Kombatantów IV Pomorskiej Dy-
wizji Piechoty im. Jana Kilińskiego.

Delegacja kombatantów złożyła kwiaty pod tablicą 
pamiątkową przed budynkiem szkoły

fot. Ł. Wyleziński
Zbójcerze KS Piaseczno zapraszają

na treningi nowej sekcji baseballu
dziewcząt i chłopców. Klub szuka
dzieci w wieku 10-14 lat. Zajęcia od-
bywają się na boisku klubu KS Piasecz-
no (ul. 1 Maja 16) we wtorki w godzi-
nach 18-19.30. 

Można zapisać się też do żeńskiej
sekcji softballu. Jest to lżejsza odmiana
tego sportu. Treningi dziewcząt
w wieku od lat 15 odbywają się w piąt-
ki w godzinach: 18-19.30. 

Sekcja baseballu trenuje we środy
i piątki w godzinach: 17.30-19. 

Szczegółowe informacje pod
nr tel. 505 004 578

Mistrzostwa Polski 

Zawodnicy KS Grawitacja z Piaseczna zajęli czołowe miejsca w mistrzostwach
Polski pod auspicjami International Dance Organization, które odbyły się
16-17 kwietnia we Wrocławiu. Na mistrzostwach Europy i świata Piaseczno re-
prezentować będzie sześciu zawodników.

Hip-hop i electric boogie

Celem mistrzostw było wyłonienie
najlepszych polskich zawodników i ze-
społów w poszczególnych konkuren-
cjach i kategoriach wiekowych oraz wy-
łonienie reprezentacji Polski na mi-
strzostwa Europy i świata. W turnieju
brało udział około 800 zawodników
z 57 różnych ośrodków tanecznych. KS
Grawitacja reprezentowało dziesięciu
najlepszych zawodników w kategorii
hip-hop. 

Wyniki, jakie uzyskali, przeszły na-
sze najśmielsze oczekiwania. W kat.
hip-hop solo dziewczęta do lat 11 Julia
Turska zajęła piąte miejsce, a Sebastian
Strzeżek w kat. hip-hop solo chłopcy do
lat 11 swoim brawurowym występem
wywalczył tytuł drugiego Wicemistrza
Polski. Dużą niespodziankę sprawiła pa-
ra w kat. duety hip-hop do lat 11, zdo-
bywając tytuł Wicemistrzów Polski.
Bardzo dobrze spisali się również junio-
rzy: w kat. hip-hop solo chłopcy 12-15
lat Mateusz Strzeżek uplasował się na
drugim miejscu, zdobywając tytuł Wice-
mistrza Polski, natomiast w kat. duety
12-15 lat Justyna Biernadska i Kasia Lu-

bianiec zajęły piąte miejsce. Oczekiwań
nie zawiódł Paweł Płoski, który w kat.
hip-hop solo chłopcy powyżej 15 lat
zdobył kolejny dla Grawitacji na tym
turnieju tytuł Wicemistrza Polski. 

Na mistrzostwa Europy i świata po-
jadą wszyscy ci tancerze, którzy uplaso-
wali się na pierwszych pięciu miejscach.
Kadrę Polski zasili aż sześciu zawodni-

ków KS Grawitacja, czego im serdecznie
gratulujemy. Mistrzostwa Świata Hip-
Hop 2005 młodzików odbędą się
w czerwcu w Austrii, natomiast Mistrzo-
stwa Świata 2005 juniorów i seniorów
jak co roku w Bremen na przełomie
września i października. 

red.

Na zbliżających się mistrzostwach świata i Europy Piaseczno reprezentować
będzie sześciu zawodników KS Grawitacja

Niech się święci 3 Maja!
W Piasecznie podobnie jak w całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające
214. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jednym z głównych punktów programu pa-
triotycznych obchodów było nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Piaseczno
piaseczyńskiemu regionaliście panu Jerzemu Duszy.

Jak co roku obchody rozpoczęły się
mszą św. w kościele św. Anny, następnie
uroczystości przeniosły się na plac przed
ratuszem, gdzie delegacje mieszkańców,
samorządowców oraz zaproszonych go-
ści złożyły wiązanki pod tablicami nie-
podległościowymi. 

Po wygłoszeniu okolicznościowych
przemówień przez burmistrza Józefa
Zalewskiego oraz przewodniczącego Ra-
dy Powiatu Waldemara Kosakowskiego
dokonano oficjalnego nadania tytułu
Honorowego Obywatela Gminy Pia-
seczno panu Jerzemu Duszy - regionali-
ście piaseczyńskiemu, który gromadzo-
ne latami pamiątki i dokumenty związa-
ne z historią Piaseczna i jego mieszkań-
ców przekazał powstałemu w zeszłym
roku Muzeum Regionalnemu w Piasecz-
nie. 

Uroczystości były też okazją do
przypomnienia o jeszcze innej rocznicy
związanej z kształtowaniem się demo-
kratycznych rządów w Polsce. 15 lat te-
mu odbyły się bowiem pierwsze w na-
szym kraju powojenne demokratyczne
wybory do samorządu lokalnego. - Re-
stytucja samorządów terytorialnych była
jedną z najbardziej przełomowych re-
form lat 90., stanowiąc jedną z podstaw

ustroju Rzeczy-
pospolitej Pol-
skiej. Stworzyła
ramy dla lokal-
nych społeczno-
ści gmin, które
mogą same i na
własną odpo-
wiedzialność za-
spokajać po-
trzeby wspólno-
ty samorządo-
wej. To od nas
zależy, jak tą
możliwość wy-
k o r z y s t a m y .
Czy pogrzebie-
my ideę samo-
rządności w kłótniach i politykierskich
zagrywkach, czy pełni odpowiedzialno-
ści za sprawy publiczne zgodnie z najlep-
szymi wzorami będziemy dyskutować
i decydować o naszej przyszłości - zwró-
cił się do zebranych burmistrz Józef Za-
lewski. Następnie podziękował za pracę
i wkład w rozwój lokalnej demokracji
radnym wszystkich kadencji oraz pozo-
stałym osobom, które pełne dobrej wo-
li przez lata skutecznie pracowały na
rzecz gminy i jej mieszkańców. 

Uroczystościom konstytucyjnym
towarzyszyło otwarcie wystawy „Konsty-
tucja 3 maja” w Muzeum Regionalnym
oraz okolicznościowy koncert zorgani-
zowany w Domu Parafialnym. 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji po raz piąty przeprowadził ulicami
centrum miasta Mazowiecką Milę Kon-
stytucyjną, w której wystartował m.in.
przedstawiciel Rady Miejskiej pan Zbi-
gniew Mucha. 

Ł.W.

Jerzy Dusza (z lewej) - Honorowy Obywatel Gminy Piaseczno - odbiera
gratulacje z rąk przewodniczącego oraz burmistrza gminy Piaseczno

fot. D. Putkiewicz

Zostań Zbójcerzem

fot. OK


