
Ks. Dariusz Gas urodził się 29.12.1962 r. w Kro-
śnie Odrzańskim w diecezji gorzowskiej. Po ukończeniu
liceum ogólnokształcącego i zdaniu matury w 1981 r.
wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Du-
chownego w Warszawie. 

Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1987 r. w Ar-
chikatedrze Warszawskiej z rąk Jego Eminencji Kardynała
Glempa, prymasa Polski. 

Pracował jako wikariusz w parafiach: Zychlin, Zele-
chlinek, Grodzisk Mazowiecki i św. Stefana w Warszawie. 

W latach 1996-99 pracował w Londynie wśród Po-
lonii oraz przygotowywał pracę doktorską z socjologii,
którą obronił w 1999 r. na Uniwersytecie Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Od 2000 roku pracował jako referent młodzieży,
służby liturgicznej i powołań w Kurii Metropolitalnej
Warszawskiej. 

W kwietniu 2004 roku został mianowany rektorem
Ośrodka Duszpasterskiego przy budującej się Świątyni
Świętej Bożej Opatrzności w Warszawie. 

10 czerwca 2005 roku mianowany
proboszczem parafii św. Anny w Piasecznie.
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Sprawozdanie z sesji RM

● s. 2

R E K L A M A

CMYK

Sprawozdanie burmistrza

● s. 3

Nowe wiaty przystankowe

● s. 4

Komunikaty

● s. 6-7

Piaseczyńskie

Teatralia Sobótkowe

● s. 8 Niniejszym przepraszam pana Jana Dąbka
za publiczne rozgłaszanie nieprawdziwych
faktów i pomówień - zawartych m.in. w
artykule pt. „Dorwać małego” („Co i jak” nr
35 z marca 2001 r.) godzących w jego dobre
imię i podważających jego fachowość, 
kompetencje i uczciwość zarówno w okresie
sprawowania przez pana Jana Dąbka funkcji
wiceburmistrza gminy Piaseczno, jak
i w okresie po ustaniu pełnienia przez niego
tej odpowiedzialnej funkcji. 

Sytuacja ta wynikła z braku weryfikacji
informacji uzyskanych od ówczesnego radne-
go Jerzego Madeja. 

Magdalena Woźniak,
redaktor naczelny „Co i jak”

O G Ł O S Z E N I E

IDEA MAZOVIA TOUR
Podobnie jak w zeszłym roku w Piasecznie ujrzymy fi-

nisz II etapu Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego

IDEA MAZOVIA TOUR. Meta zaplanowana jest przy

ul. Kościuszki, obok skweru „Kisiela”. Kolarzy spodzie-

wamy się na mecie w środę 27 lipca ok. godz. 15.30  po

przebyciu trasy z Kozienic liczącej 213 km.

To już 48. edycja zawodów, wktó-
rych udział biorą najlepsze polskie ko-
larskie grupy zawodowe oraz reprezen-
tacje ośmiu państw. Zeszłoroczny wy-
ścig i jego piaseczyński etap przyciągnął
na ulice miasta setki kibiców, którzy
obserwowali walkę peletonu na mecie,
a wcześniej dwie pętle w wykonaniu
kolarzy ulicami Piaseczna. 

Wyścig podzielony jest na
pięć etapów, w tym jazdę na czas.
Trasa wyścigu rozpoczyna się
26 lipca w Kozienicach, a kończy
30 lipca w Siedlcach. 

Triumfatorem zeszłoroczne-
go wyścigu był jeden z najlep-
szych polskich kolarzy ostatnich
lat Piotr Wadecki.

Meta w centrum Piaseczna

Kolarze wjadą do Piaseczna ok. godz. 15.30 ulicą Sienkiewicza, po czym
wykonają pięć okrążeń ulicami: Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską,
Młynarską, Puławską, Kościuszki. Meta przy Urzędzie Miasta.

Przeprowadzka ks. Tadeusza Sowy

Po pięciu latach posługi pasterskiej pa-
rafię św. Anny w Piasecznie opuścił ks. pra-
łat Tadeusz Sowa. Mieszkańcy pożegnali się
ze swoim proboszczem podczas specjalnej
mszy świętej odprawionej 28 czerwca.

Pożegnanie księdza prałata było niezwy-
kle wzruszające. Parafianie żegnali się ze łza-
mi w oczach z człowiekiem, który przez kil-
ka lat był nie tylko ich duchowym przewod-
nikiem, ale także wielkiego serca społeczni-
kiem wspierającym różnego rodzaju akcje
charytatywne, działania społeczne i kultural-
ne. 

Ksiądz Tadeusz ma dar integrowania
ludzi wokół szczytnych celów. Był obecny

podczas wszystkich ważnych dla mieszkań-
ców Piaseczna wydarzeń, wspierał słowem
Bożym, radą ale także konkretnymi działa-
niami, które wychodziły poza ramy działal-
ności Kościoła. Za jego obecności w parafii
życiem tętnił dom parafialny, w którym od-
bywały się również świeckie uroczystości. To
m.in. dzięki zaangażowaniu księdza Tade-
usza w budynku starej plebanii otwarte zo-
stało w zeszłym roku Muzeum Regionalne. 

Z Piaseczna ks. Tadeusz Sowa przeniósł
się do Wilanowa, gdzie został proboszczem
tamtejszej parafii, której patronem podob-
nie jak w Piasecznie jest święta Anna.
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URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO
ORAZ

FUNDACJA ROZWOJU 
OBYWATELSKIEGO 

I GRUP INICJATYWNYCH „FROGI”
ORGANIZUJE 

KONFERENCJĘ

HACCP
DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZED-
SIĘBIORSTW BRANŻY SPOŻYW-

CZEJ Z POWIATU PIASECZYŃ-
SKIEGO

18 LIPCA 2005 R. W GODZ. 10-14
SALA KONFERENCYJNA

URZĘDU MIASTA I GMINY 
PIASECZNO

WSTĘP WOLNY
INFORMACJE TEL.  70 17 650

UUWWAAGGAA
KKIIEERROOWWCCYY!!  

W związku z rozpoczęciem
prac przy przebudowie ronda
w Górze Kalwarii w dniach
21 lipca - 10 sierpnia apelujemy
o wykorzystanie przejazdów mo-
stem Siekierkowskim i Drogą
Krajową nr 801 lub trasą Kra-
kowską do Białobrzeg, stamtąd
na Warkę i dalej na Kozienice. 

Prace na rondzie wykonywa-
ne będą pod ruchem przez
24h/dobę.

STRATEGIA ROZWOJU
PIASECZNA

Na czerwcowej sesji Rady
Miejskiej przyjęto Strategię
Zrównoważonego Rozwoju Mia-
sta i Gminy Piaseczno do roku
2015. 
Dokument dostępny jest na stronie:

www.gmina-piaseczno.pl



Sesję, która odbyła się 21 czerwca,
otworzył i poprowadził przewodniczący Ra-
dy Miejskiej Józef Wierzchowski. 

Po przyjęciu protokołu z 5. nadzwy-
czajnej sesji sprawozdanie z działalności za
okres między sesjami przedstawili prze-
wodniczący Rady i burmistrz Józef Zalew-
ski. Następnie radni składali wnioski i in-
terpelacje. 

W pierwszej części obrad radni wpro-
wadzali zmiany do budżetu. Na wniosek
Wydziału Inwestycji zwiększono środki na
budowę ul. Orzeszkowej i ul. Prusa (opra-
cowanie projektów - 103 tys. zł) oraz pro-
jekt ul. Niecałej i ul. Wschodniej (55 tys.
zł). Radni przeznaczyli 60 tys. zł na remont
torowiska kolejki wąskotorowej na szlaku
z Piaseczna do Złotokłosu. Kolejne 90 tys.
zł przeznaczono na zakup materiałów do
budowy zaplecza socjalnego dla Klubu
Sportowego „Laura” w Chylicach. Komisje
problemowe Rady Miejskiej wnioskowały
o zwiększenie środków na dostawę, montaż
i uruchomienie systemu nagłośnienia w sa-
li konferencyjnej urzędu. Na ten cel radni
przeznaczyli 30 tys. zł. 

Zwiększono również wydatki na prze-
budowę skrzyżowania ul. Piaseczyńskiej
i ul. 3 Maja w Złotokłosie (remont na-
wierzchni jezdni, chodników i zatok auto-
busowych). Zadanie to jest realizowane
przez starostwo powiatowe w ogólnej kwo-
cie 500 tys. zł. Rada przyznała 100 tys. zł
Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
na remont dachu pływalni. 

O 650 tys. zł zwiększono wydatki na
program uporządkowania gospodarki wod-
no-ściekowej w gminie. Dodatkowe pienią-
dze zostaną przeznaczone na przygotowanie
specyfikacji technicznej wykonania i odbio-
ru robót, zatrudnienie konsultantów, prze-

projektowanie procesu suszenia osadów na
oczyszczalni, przygotowanie map prawnych
działek do wykupu oraz wykup działek pod
przepompownie, drogi i kanalizację. 

Radni zwiększyli także środki na budo-
wę odcinka ul. Drogi Dzików od ul. Jastrzę-
bi Lot do ul. Koralowych Dębów (800 tys.
zł). Na podstawie decyzji Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego gmina Piaseczno
otrzymała 100 tys. zł na pokrycie kosztów
przygotowania boiska do rozegrania finałów
baseballa XI Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży - Mazowsze 2005. 

Następnie radni wyrazili zgodę na na-
bycie przez gminę działki w Wólce Kozo-
dawskiej (działka stanowi fragment ul. Po-
lnej i została zaliczona do kategorii dróg
gminnych). Zgodzili się także na sprzedanie
działek przy ul. Topazowej, Szmaragdowej,
Rubinowej, Granitowej, Nefrytowej, Dia-
mentowej i Turkusowej na rzecz ich użyt-
kowników wieczystych. 

W kolejnej części obrad uchwalony zo-
stał plan zagospodarowania przestrzennego
części Gołkowa - etap IIA. Zmienione zo-
stały wysokości opłat administracyjnych za
sporządzenie postanowienia podziałowego
nieruchomości oraz wpisu i wyrysu z miej-
scowego planu zagospodarowania. 

Oddalono skargę mieszkanki Piaseczna
na działania Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno, uznając ją za bezzasadną. 

Rada Miejska nadała Gimnazjum nr
2 w Zalesiu Dolnym imię Jana Pawła II. Po-
stanowiła także o nawiązaniu współpracy
partnerskiej pomiędzy gminą Piaseczno
a rejonem Nowograd Wołyński na Ukra-
inie. 

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

21 czerwca przewodniczący podczas se-
sji błędnie ogłosił wynik głosowania uchwały
budżetowej dotyczącej remontu torowiska
kolei wąskotorowej za kwotę 60 tys. zł. Po
wychwyceniu pomyłki przewodniczący na-
niósł zmianę do protokołu i podpisał uchwa-
łę jako podjętą przez Radę Miejską. 

23 czerwca do przewodniczącego na-
płynęło dwa rozstrzygnięcia nadzorcze od
wojewody mazowieckiego stwierdzające nie-
ważność dwóch uchwał: 
◗uchwały 818/XXXVII/2005 r. Rady Miej-
skiej w sprawie oddania w użytkowanie wie-
czyste działek gminnych od nr 2/21 do 2/74,
położonych w Piasecznie przy ul. Kusociń-
skiego wraz z nieodpłatnym przeniesieniem
własności znajdujących się na gruncie garaży
na rzecz najemców. 
◗ Uchwały nr 842/XXXVII/2005 r. Rady
Miejskiej w sprawie ujednolicenia terminów
użytkowania wieczystego dla działek będą-
cych w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jedność” w Piasecznie. 

W uzasadnieniach i pouczeniach do obu
uchwał podano: 

„Zgodnie z art. 211 z dn. 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami
osoba, która na podst. Zezwolenia wybudo-
wała garaż na gruncie stanowiącym własność
gminy może żądać nabycia tego garażu na
własność oraz w użytkowanie wieczyste
gruntu niezbędnego do korzystania z tego ga-
rażu, jeżeli jest jego najemcą. Z powyższego
wynika, że jeżeli właściciel gruntu nie zechce
uwzględnić wniosku, osobie przysługiwać
będzie roszczenie do sądu powszechnego.
Rada Miejska nie ma w tym przypadku żad-
nej podstawy do wypowiadania się w sprawie
wyrażania lub nie wyrażania zgody na obrót
nieruchomościami. Przywołany w uchwale
przepis jako podstawa nie ma zastosowania. 

Organem uprawnionym do reprezento-
wania gminy w sprawach gospodarowania
nieruchomościami jest jego organ wykonaw-
czy tj. burmistrz, który występuje w tej spra-
wie jako podmiot stosunku cywilnego. 

Z powyższych względów organ nadzoru
stwierdził nieważność uchwały RM w Pia-
secznie. Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzor-
cze gminie przysługuje skarga do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
w terminie 30 dni od daty doręczenie, wno-
szona za pośrednictwem organu, który skar-
żone orzeczenie wydał. 

24 czerwca przewodniczący uczestniczył
w zakończeniu roku szkolnego w LO im.
I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie. 

27 czerwca spotkanie przedstawicieli
gminy, starostwa, Piaseczyńskiego Towarzy-
stwa Kolei Wąskotorowej oraz radnych, na
którym omówiono projekty dwóch uchwał: -
użyczenia na okres 10 lat majątku ruchome-
go oraz nieruchomości Grójeckiej Kolei Do-
jazdowej, - użyczenia na 10 lat pomieszczeń
przy ul. Czajewicza na bibliotekę. 

28 czerwca przewodniczący uczestniczył
w pożegnalnej mszy świętej ks. Dziekana Ta-
deusza Sowy. 

28 czerwca do przewodniczącego na-
płynęło rozstrzygnięcie nadzorcze od woje-
wody mazowieckiego stwierdzające nieważ-
ność § 2 uchwały nr 843/XXXVII? 2005 r.
Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieru-
chomości oddanych w użytkowanie wieczy-
ste Spółdzielni Mieszkaniowej 'Jedność'
w Piasecznie. 

W § 2 uchwały Rada Miejska w Piasecz-
nie wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty
o ile Spółdzielnia zobowiąże się do przenie-
sienia odrębnej własności lokali z odpłatno-
ścią za grunt nie wyższą niż wynikającą z roz-
liczenia przy nabyciu nieruchomości od gmi-
ny. 

W tej materii maja zastosowanie przepi-
sy ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami. Na podst. art. 67
ust. 3, jeżeli nieruchomość jest sprzedana m.
in. użytkownikowi wieczystemu. Ustawa nie
daje uprawnień gminie do wyrażenia zgody

na udzielanie bonifikaty pod warunkiem zo-
bowiązania się spółdzielni do przeniesienia
odrębnej własności lokali z odpłatnością nie
wyższą niż wynikającą z rozliczenia przy na-
byciu nieruchomości od gminy z zastosowa-
niem bonifikaty. Gmina może jedynie udzie-
lić bonifikacji, jeżeli są spełnione wymogi
wymienione w art. 68 lub jej nie udzielić. 

29 czerwca przewodniczący uczestniczył
w spotkaniu na plebani parafii św. Anny,
gdzie pożegnano dziekana ks. Tadeusza Sowę
i powitano nowego proboszcza ks. Dr Dariu-
sza Gasa. 

5 lipca udział przewodniczącego rady
i radnych w spotkaniu z dyrekcją Thomsona,
na którym przedstawiciele firmy poinformo-
wali o zmianach jakich należy się spodziewać
po zmianie właściciela przedsiębiorstwa. 

Wnioski z posiedzeń komisji Rady
Miejskiej w okresie pomiędzy
2 czerwca a 7 lipca 2005 r. 

Komisja oświaty, kultury i wychowania
◗Wniosek o rozważenie zmiany przeznacze-
nia środków inwestycyjnych na budowę bo-
iska wielofunkcyjnego na patronacie i boiska
wielofunkcyjnego przy Gimnazjum na ul. Al.
Kalin; 
◗ Wniosek o przejęcie na własność nieru-
chomości położonej przy ul. Czajewicza 20; 
◗Wniosek o dołączenie do projektu uchwa-
ły na sesję rejestru zabytków znajdujących się
na terenie gminy oraz wykaz właścicieli lub
zarządzających tymi obiektami. 

Komisja rolnictwa, leśnictwa, gospodar-
ki żywnościowej i ochrony środowiska
◗Wniosek o przekształcenie drogi dojazdo-
wej do ogrodów działkowych w Głoskowie
przy ul. Radnych i siedliska położonego przy
ul. Radnych na drogę publiczną; 
◗ Wniosek o spowodowanie aby zespół
opracowujący Plan Ochrony Środowiska
gminy Piaseczno dołączył informację o od-
wiercie z lat 60. 'Iwiczna IDE-1' z podaniem:
dokładnej lokalizacji, głębokości odwiertu
oraz opisu wód ze szczególnym uwzględnie-
niem temperatur wód na poszczególnych
poziomach. 

Komisja polityki gospodarczej
◗ Wniosek o dofinansowanie remontu na-
wierzchni ulicy asfaltowej drogi powiatowej
ul. Gościniec w woli Gołkowskiej o pow.
9 tys. mkw.; 
◗ Komisja negatywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prze-
jęcie przez gminę w użyczenie części po-
mieszczeń w budynku przy ul. Czajewicza
20. Komisja wnioskuje o przejęcie na wła-
sność całości budynku. 
◗Komisja pozytywnie zaopiniowała pozosta-
łe uchwały na sesję 21 czerwca 2005 r z wy-
jątkiem dwóch wobec których nie zajęła sta-
nowiska. 
◗ Komisja negatywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy po-
łożonej w Józefosławiu; 
◗Komisja pozytywnie zaopiniowała pozosta-
łe projekty uchwał na sesję 7 lipca 2005 r.; 
◗ Wniosek o rozważenie możliwości wpro-
wadzenia zryczałtowanej opłaty za podłącze-
nie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; 
◗ Wniosek o wprowadzenie do planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Pia-
seczna obowiązku podłączania się do sieci
cieplnej z kotłowni PCU zgodnie z uchwałą
nr 419/XIX? 2004 w sprawie planu zaopa-
trzenia w ciepło; 
◗ Komisja pozytywnie zaopiniowała pismo
Rady Sołeckiej wsi Wola Gołkowska z proś-
bą o użyczenie na okres 15 lat zabudowanej
działki o pow. 300 mkw. 

Komisja promocji gospodarczej
◗Wniosek o przeznaczenie 30 tys. zł na za-
instalowanie cyfrowego sprzętu nagrywające-
go na sali konferencyjnej; 

◗Wniosek o przeznaczenie 50 tys. zł na bu-
dowę boiska o sztucznej nawierzchni przy
Gimnazjum nr 2 na Al. Kalin; 
◗ Wniosek aby kwotę 60 tys. zł z remontu
torowiska przeznaczyć na budowę drogi ul.
Południowa w Głoskowie; 
◗Wniosek aby obiekt przy ul. Czajewicza 20
przejąć na własność celem utworzenia bi-
blioteki; 
◗ Wniosek o wykonanie projektu świetlicy
osiedlowej w Zalesiu Górnym; 
◗Wniosek o pokrycie różnicy między ubez-
pieczeniem a kosztami remontu kościoła
przy ul. Modrzewiowej w Zalesiu Dolnym; 
◗Wniosek o ustalenie jednego kierunku ru-
chu na ul. Szkolnej na odcinku od ul. Puław-
skiej do ul. Wojska Polskiego w kierunku za-
chodnim. 

Komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki 
◗ Komisja zwróciła się z prośbą do burmi-
strza o przedstawienie informacji o rozstrzy-
gnięciu przetargów na boiska o sztucznej na-
wierzchni oraz o rozważenie możliwości bu-
dowy boiska wielofunkcyjnego przy Gimna-
zjum nr 2 jeszcze w roku 2005. 

Komisja zdrowia i opieki społecznej
◗ Komisja negatywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawi zmian budżetu dotyczą-
cych remontu torowiska; 
◗ Komisja negatywnie zaopiniowała propo-
zycje zawartą w projekcie uchwały dotyczą-
cym przejęcia przez gminę w użyczenie na 10
lat majątku ruchomego oraz nieruchomości
Grójeckiej Kolei Dojazdowej; 
◗ Komisja negatywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prze-
jęcie przez gminę w użyczenie części po-
mieszczeń w budynku przy ul. Czajewicza
20. 
◗Komisja pozytywnie zaopiniowała pozosta-
łe uchwały na sesję 21 czerwca 2005 r. 

Komisja finansów
◗Wniosek o przeniesienie 50 tys. zł z budo-
wy boiska trawiastego na opracowanie kom-
pleksowej dokumentacji na budowę boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej; 
◗ Komisja negatywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prze-
jęcie przez gminę w użyczenie części po-
mieszczeń w budynku przy ul. Czajewicza
20. 
◗Komisja pozytywnie zaopiniowała pozosta-
łe uchwały na sesję 21 czerwca 2005 r. 
◗Wniosek o dołączenie do projektu uchwa-
ły na sesję rejestru zabytków znajdujących się
na terenie gminy oraz wykaz właścicieli lub
zarządzających tymi obiektami. 

Komisja prawa
◗ Negatywnie zaopiniowała propozycje za-
wartą w projekcie uchwały dotyczącym prze-
jęcia przez gminę w użyczenie na 10 lat ma-
jątku ruchomego oraz nieruchomości Gró-
jeckiej Kolei Dojazdowej; 
◗Komisja biorąc pod uwagę sytuacje z ubie-
głych lat m. in. sposób użyczenia przez po-
wiat gminie budynku przy ul. Jałowcowej 7,
przestrzegła przed tego typu umową w przy-
padku przejmowania budynku przy ul. Cza-
jewicza 20. Jednocześnie komisja pozytyw-
nie oceniła zamierzenia burmistrza w zakre-
sie przeznaczenia tej nieruchomości na po-
trzeby biblioteki publicznej; 
◗Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki na
działanie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno; 
◗Komisja pozytywnie zaopiniowała lub przy-
jęła do wiadomości uchwały na sesje 7 lipca
2005 r. 
◗ Komisja pozytywnie zaopiniowała pismo
Rady Sołeckiej wsi Wola Gołkowska z proś-
bą o użyczenie na okres 15 lat zabudowanej
działki o pow. 300 mkw. 
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Sprawozdanie przewodniczącego Rady Miejskiej
w Piasecznie z prac Rady

Sprawozdanie z 38. sesji Rady Miejskiej

za okres między sesjami od 21 czerwca do 7 lipca 2005 r.

Sesję, która odbyła się 7 lipca, otwo-
rzył i poprowadził przewodniczący Rady
Miejskiej Józef Wierzchowski. 

Następnie sprawozdanie z działalności
za okres między sesjami przedstawili prze-
wodniczący Rady i burmistrz Józef Zalew-
ski. Po wysłuchaniu sprawozdań radni skła-
dali wnioski i interpelacje. 

W pierwszej części obrad radni wpro-
wadzali zmiany do budżetu. Gmina otrzy-
mała dotację (4 tys. zł) z Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie
wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierw-
szych szkół podstawowych. Na wniosek wy-
działu gospodarki komunalnej i mieszka-
niowej radni przydzielili dodatkowe środki
(24 tys. zł) na dofinansowanie zatrudnienia
10 osób do prac porządkowych. 

W związku z niewykorzystaniem do 30
czerwca br. środków na budowę budynku
socjalnego przy ul. Urbanistów zwiększono
dochody gminy o kwotę 377 tys. zł. Na
wniosek wydziału inwestycji radni zwięk-
szyli wydatki na następujące zadania: 
◗budowę ulicy Chełmońskiego (450 m) - 374 tys. zł, 
◗ projekt ulicy Żeromskiego (przebudo-
wa jezdni, chodników i oświetlenia)
- 10 tys. zł, 
◗ sporządzenie kosztorysu na roboty pozo-
stałe do wykonania w budynku socjalnym
przy ulicy Urbanistów (wartość kosztoryso-
wa 600 tys. zł), 
◗ budowę przewodu wodociągowego od
SUW Siedliska do SUW ul. Żeromskiego -
200 tys. zł, 
◗ kanalizację sanitarną Złotokłosu, Szczak,
Wólki Prackiej, Henrykowa Urocze, Runo-
wa - 10 tys. zł, 
Zmniejszone zostały natomiast wydatki na: 
◗ projekt kanalizacji dla Zalesia Górnego,
Domanki (16,5 tys. zł), 
◗ kanalizację Wólki Kozodawskiej w rejonie
ulicy Herbacianej Róży (800 tys. zł). Trudno-
ści w uzyskaniu zgody mieszkańców na prowa-
dzenie tras kanalizacyjnych w prywatnych dro-
gach spowodowały przesunięcie terminu uzy-
skania pozwolenia na budowę oraz terminu
rozpoczęcia budowy kanalizacji. 
◗ wynagrodzenie za wykonanie projektu
stałej organizacji ruchu dla ulicy Redutowej

- 1,2 tys. zł. 
Następnie Rada Miejska określiła zasa-

dy udzielania dotacji na prace konserwator-
skie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabyt-
ków (zgodnie z ustawą o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami gmina może przeka-
zać dotację na wyżej wymienione cele zgod-
nie z regulaminem zatwierdzonym przez
Radę Miejską). Radni wyrazili zgodę na za-
warcie przez gminę umowy o dofinansowa-
nie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
budowy boiska ze sztuczną trawą przy Szko-
le Podstawowej nr 1 w Piasecznie. 

Nadano nazwy ulicom: Bielika w Hen-
rykowie Uroczu, Ustronie we wsi Mieszko-
wo oraz Karolinki w Piasecznie. Radni
wprowadzili zmianę w uchwale z 2 czerwca
br., wyłączając z załącznika do w/w uchwa-
ły ulice Elektroniczną i Opornikową, które
pozostają ulicami wewnętrznymi. Odrzuco-
na została w całości skarga mieszkańców
gminy do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego północnej
części wsi Julianów - etap I i II. 

W związku z zarządzonymi wyborami
parlamentarnymi oraz prezydenckimi radni
wyrazili zgodę na utworzenie obwodu gło-
sowania w szpitalu w Piasecznie oraz wpro-
wadzili zmiany w podziale gminy na obwo-
dy głosowania. Ostatnią uchwałą radni po-
stanowili o dalszym funkcjonowaniu zespo-
łów szkół na terenie gminy. 

Po odpowiedziach na wnioski i inter-
pelacje, których udzielił wiceburmistrz An-
drzej Swat, głos zabrał obecny na sesji prze-
wodniczący rady powiatu Waldemar Kosa-
kowski. Przedstawił on koncepcję budowy
pomnika „Solidarności” z okazji 25. rocz-
nicy powstania związku. Radni przychylnie
odnieśli się do tego pomysłu i w głosowaniu
zgodzili się na pokrycie połowy kosztów
projektu i budowy pomnika. 

Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej
oraz uchwały dostępne są na stronie in-
ternetowej

www.piaseczno.eobip.pl
lub www.gmina-piaseczno.pl

Sprawozdanie z 39. sesji Rady Miejskiej

Mieszkaniec naszej gminy Pan
Henryk Świderski odznaczony został
Krzyżem Zesłańców Sybiru. Odznacze-
nie w imieniu wojewody mazowieckie-
go na ostatniej sesji Rady Miejskiej
wręczył burmistrz Józef Zalewski. 

Podobnymi odznaczeniami wyróż-
nieni zostali także nieobecni na sesji:
Bronisława Banaś, Franciszka Kozik,
Maria Łuń-Kosowicz i Jerzy Osowiecki,
w ich imieniu odznaczenia i kwiaty
odebrali członkowie rodzin.

Odznaczenia na sesji
Z wielkim smutkiem

przyjęliśmy wiadomość
o odejściu z naszego grona wspanialej,

niezastąpionej koleżanki

Ś. P.
DANUTY DROŻDŻ - ZWOLSKIEJ

skarbnika TPZD

Danusiu, odeszłaś tak niespodziewanie ...
Dziękujemy Ci za ogromna pomoc,

bezinteresowne zaangażowanie i serce
jakie wniosłaś w życie naszej
zalesianskiej społeczności. 

Antku, Majko składamy Wam
wyrazy najgłębszego współczucia

Rada i członkowie
Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego

Drodzy Czytelnicy! 
W dniu 18.06.2005 naszą parafię p. w. NMP Wspomożenia Wiernych w Zalesiu

Dolnym dotknęło bolesne doświadczenie pożaru kościoła parafialnego. W związku z tym
zwracamy się do was z apelem o pomoc w odbudowie naszej świątyni. 

Przede wszystkim prosimy o wsparcie modlitewne, w tej trudnej dla nas chwili,
w intencji naszej parafii oraz rozpoczynających się prac odbudowy kościoła. 

Ze względu na to, że nasza parafia nie jest w stanie sama udźwignąć kosztów tego
przedsięwzięcia, prosimy również o wsparcie materialne. Ofiary na ten cel, w miarę
możliwości, prosimy wpłacać na konto: 
Bank BPH SA oddział w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 2, 56 1060 0076 0000 3300 0035
5638

Bóg zapłać za okazaną życzliwość i pomoc. 
Ks. proboszcz Tadeusz Huk 

Gerard Burzyński Radny z Zalesia Dolnego 

oraz Komitet Odbudowy Kościoła



Burmistrz zatwierdził przetargi: 
◗na wykonanie remontu elewacji budynku
mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 37 - wy-
konawca - Zakład Remontowo-Budowlany
Jerzy Nowak z Zalesia Górnego, za cenę ry-
czałtową brutto 47 227,68 zł; 
◗na sprzedaż, dostawę oraz wykonanie me-
bli wg indywidualnego zamówienia mebli
biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno - wykonawca - firma
Meble Cieślak i Syn Maciej Cieślak z War-
szawy, za cenę ryczałtową brutto 3135,40 zł
(cena jednostkowa - pozycje z załącznika
A); 
◗ na dostarczenie, zamontowanie wraz
z wykonaniem nawierzchni elementów wy-
posażenia placu zabaw przy ul. Kusocińskie-
go w Piasecznie - wykonawca - firma Archi-
tector Sp. z o. o. z Nowego Wągrodna, za
całkowitą cenę ryczałtową brutto 96
794,80 zł; 
◗ na zakup wraz z dostawą druków na po-
trzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno -
wykonawca - firma Kaldruk Zakład Poligra-
ficzny Krzysztof Krajewski, Grażyna 
i Krzysztof Nowakowscy z Pruszkowa, za
cenę ryczałtową brutto 166 730,07 zł; 
◗ na wykonanie nawierzchni bitumicznej
z asfaltobetonu w ciągu ul. Kilińskiego na
odc. od ronda „Solidarności” do ul.
Wschodniej oraz fragmentów na skrzyżo-
waniu 
ul. Nadarzyńskiej z ul. Kościuszki w kierun-
ku Kilińskiego - wykonawca - firma Fal-
-Bruk B. B. Z. Falenta z Warszawy, za cenę
ryczałtową brutto 169 958,00 zł; 
◗na przygotowanie łącz kablowych pomię-
dzy punktami kamerowymi a stacją monito-
rującą dla systemu monitoringu wizyjnego
Piaseczna - wykonawca - firma Netia SA
z Warszawy, za cenę ryczałtową brutto 51
606, 00 zł; 
◗ na wykonanie robót dodatkowych i za-
miennych na terenie budowy sieci wodo-
ciągowej w ulicach Wschodniej, Niecałej,
Orzeszkowej, Zielonej, Chyliczkowskiej
w Piasecznie, realizowanych wg umowy
podstawowej z dnia 20.07.2004 r. - wyko-
nawca - Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego i Robót Inżynieryjnych
„Kołdico” z Kajetanów, za cenę ryczałtową
brutto 66 002,26 zł; 
◗na budowę zespołu terenowych urządzeń
sportowych przy Szkole Podstawowej nr
1 przy ul. Świetojańskiej 18 w Piasecznie -
wykonawca - Firma Wielobranżowa „Po-
lcourt” Gostynin ul. Floriańska 11, za cenę
ryczałtową brutto 420 384,61 zł; 
◗na budowę zespołu terenowych urządzeń spor-
towych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Piasecz-
nie al. Kasztanów 12 - wykonawca - firma Masters
Sp. z o. o. ze Szczecina, za cenę ryczałtową brutto
434 940,78 zł; 
◗na zestaw rentgenowski ze stołem zdalnie stero-
wanym do zdjęć iprześwietleń dla Przychodni Re-
jonowej nr 1 w Piasecznie - wykonawca - firma
Mar-Med Sp. z o. o. z Warszawy, za cenę ryczał-
tową brutto 617 777 zł; 
◗ na prowadzenie zajęć o charakterze
rekreacyjno-sportowym oraz organiza-
cję imprez w środowisku wiejskim na
terenie sołectw: Jazgarzew, Wólka Ko-
zodawska, Łbiska, Bogatki, Grochowa
Pęchery, Gołków wieś, Bobrowiec, Ka-
mionka - wykonawca - Ludowy Klub
Sportowy „Sparta” Jazgarzew ul.
Główna 23, za cenę ryczałtową brutto
24 300 zł; 

◗na wykonanie projektów budowlano-wyk-
onawczych wraz z opracowaniem specyfika-
cji technicznych wykonania i odbioru robót
oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę dla
Etapu I i II ul. Zgoda na odcinku od ul.
Chyliczkowskiej do przedszkola dł. 300 m -
wykonawca - CBPBBK Kolprojekt Sp. z o.
o. z Warszawy, za cenę ryczałtową brutto
118 340 zł; 
◗na projekt budowlano-wykonawczy kana-
lizacji sanitarnej dla części obszaru Wólki
Kozodawskiej wraz z opracowaniem specy-
fikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót oraz uzyskaniem pozwole-
nia na budowę - wykonawca - firma Eljot
BLMT Jarosz z Gdańska, za cenę ryczałtową
brutto 96 990 zł; 
◗na zakup i ułożenie nawierzchni trawiastej
na obiekcie stadionu sportowego przy 
ul. 1 Maja 16 w Piasecznie - wykonawca -
firma Zielony Horyzont Sp. z o. o. z Pozna-
nia, za cenę ryczałtową brutto 99 985,24 zł; 
◗na projekt budowlano-wykonawczy budo-
wy ciągu chodnikowego wzdłuż drogi woje-
wódzkiej nr 722 przez wieś Bogatki - wyko-
nawca - firma Arkom Projekt Arkadiusz
Merchel z Pruszkowa, za cenę ryczałtową
brutto 84 180 zł; 
◗na sporządzenie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części miasta
Piaseczno B1, B2 - wykonawca - firma Brol
Systemy Przestrzenne z Warszawy, za cenę
21 960 zł; 
◗ na sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czę-
ści wsi Baszkówka - wykonawca firma
Brol - Systemy Przestrzenne z Warsza-
wy, za cenę 20 740 zł; 
◗na sporządzenie miejscowego planu zago-
spodarowania części wsi Jesówka - wyko-
nawca - firma Brol - Systemy Przestrzenne
z Warszawy, za cenę 21 960 zł; 
◗ na projekt wielobranżowy budowlany
i wykonawczy ul. Orzeszkowej, Prusa i łącz-
nika między ul. Prusa i ul. Żeromskiego -
wykonawca - firma Kolprojekt z Warszawy,
za cenę 183 000 zł. 

Burmistrz unieważnił przetargi: 
◗ na remont budynku OSP w Bogatkach -
ocieplenie budynku, adaptacja pomieszczeń
po magazynie owoców, remont istniejących
pomieszczeń biblioteki; 
◗ na projekt wielobranżowy budowlany
i wykonawczy ul. Niecałej i ulicy Wschod-
niej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul.
Przedwiośnia wraz z opracowaniem specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bót oraz z uzyskaniem pozwolenia na budo-
wę; 
◗ na świadczenie usług doradczych w zakresie
przygotowania do kontroli przedrealizacyjnej Jed-
nostki Realizującej Projekt, powołanej do wdroże-
nia przedsięwzięcia współfinansowanego z Fun-
duszu Spójności pn: „Program gospodarki wod-
no-ściekowej w Piasecznie”, gdyż przedmiot za-
mówienia określony w przetargu został już zreali-
zowany; 
◗ na wykonanie remontu dachu budynku
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Piasecznie ul. Kościuszki 49, gdyż
nie złożono żadnej oferty niepodlega-
jącej odrzuceniu; 
◗ na wymianę posadzki parkietowej
w MGOK w Piasecznie, gdyż nie złożono
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
◗ na wykonanie projektu budowlanego
i wykonawczego ul. Zielonej na odcinku od

ul. Chyliczkowskiej do ul. Przesmyckiego
wraz z opracowaniem specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robót oraz uzy-
skanie pozwolenia na budowę, gdyż cena
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę
zaplanowaną na to zadanie w budżecie. 
Burmistrz ogłosił przetargi: 
◗na wodociąg tłoczny O 315 z SUW Siedli-
ska do SUW przy ul. Żeromskiego w Pia-
secznie; 
◗ na remont budynku Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno - elewacja z ociepleniem
ścian, ocieplenie stropodachu, wymiana na-
wierzchni placu wewnętrznego, osłona
śmietnika, remont pomieszczeń biurowych
na parterze i na II piętrze; 
◗na budowę Szkoły Podstawowej z małą sa-
lą gimnastyczną, gimnazjum z wyposaże-
niem oraz zagospodarowaniem terenu
w Józefosławiu, gmina Piaseczno; 
◗na modernizację pokrycia dachu i adapta-
cję fragmentu poddasza na obserwatorium
astronomiczne w Liceum Ogólnokształcą-
cym przy ul. Chyliczkowskiej 17 w Piasecz-
nie; 
◗ na remont obiektu OSP w Bogatkach -
ocieplenie, adaptacja pomieszczenia po ma-
gazynie owoców, remont pomieszczeń bi-
blioteki; 
◗ na projekt wielobranżowy budowlany
i wykonawczy ulicy Niecałej i Wschodniej
na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Przed-
wiośnie wraz z opracowaniem specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót
i uzyskaniem pozwolenia na budowę; 
◗ na termorenowację elewacji starej części
budynku Szkoły Podstawowej w Głoskowie
przy ul. Milenium 76, II etap robót; 
◗na konserwację cieków wodnych, rurocią-
gów odwodnieniowych, usuwanie awarii na
terenie gminy Piaseczno; 
◗ na wykonanie projektu budowlano-wyk-
onawczego ul. Ogrodowej w Józefosławiu; 
◗ na kanalizację sanitarną podciśnieniową
w Zalesiu Górnym; 
◗na sieć wodociągową w miejscowości Ko-
lonia Nowinki gmina Piaseczno wraz 
z przyłączami. 

Ponadto zatwierdzono przetarg na na-
stępujące zadania w obszarze kultury, sztuki
oraz ochrony dziedzictwa kulturowego Pia-
seczna: 
◗Konserwacja pomnika i utrzymanie ziele-
ni na Zimnym Dole w Lasach Chojnow-
skich. 
◗Środki potrzebne do odpowiedniego uho-
norowania miejsc pamięci i osób już nieży-
jących, poległych w czasie wojny. 
◗Organizacja integracyjnych imprez kultu-
ralnych służących uczczeniu pamięci 
i zapaleniu symbolicznego znicza na gro-
bach poległych (często nieznanych) żołnie-
rzy - pielgrzymki i wycieczki (dojazd, za-
kwaterowanie). 
◗ Materiały pomocnicze niezbędne do for-
malnego funkcjonowania komórki. 
Wykonawca - Związek Żołnierzy Narodo-
wych Sił Zbrojnych Okręg Stołeczny
w Warszawie Koło im. por. 'Antka' Piasecz-
no, ul. Szkolna 6, za cenę 3600 zł. 
Z powodu braku ofert unieważniono prze-
targ na następujące zadania w obszarze kul-
tury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa kultu-
rowego Piaseczna: 
◗Organizacja i wdrażanie projektów i programów
obejmujących różne obszary kultury. 
◗ Organizacja spotkań integracyjnych
o tematyce historycznej dla mieszkań-

ców w nowo utworzonym muzeum
w Piasecznie. 
◗Organizacja integracyjnych imprez kultu-
ralnych - przywrócenie tradycji Jarmarku
Piaseczyńskiego. 
◗ Organizacja imprez kulturalnych propa-
gujących wiedzę o Unii Europejskiej (dołą-
czenie Piaseczna do miast biorących udział
w Europejskich Dniach Dziedzictwa). 
Kontynuacja prac związanych z pomocą Po-
lakom zamieszkałym od lat na Ukrainie, Li-
twie i Białorusi, a znajdujących się w cięż-
kiej sytuacji materialnej. 

Burmistrz wydał także 13 zarządzeń
w sprawie negocjacji dotyczących ustalenia
wysokości odszkodowania za działki prze-
znaczone pod drogi gminne. 

W okresie sprawozdawczym
burmistrz zajmował się bieżący-
mi sprawami, w tym m.in.: 

3 czerwca burmistrz i radni wzięli
udział w pikniku rodzinnym zorganizowa-
nym przez Przedszkole nr 4; 

3 czerwca burmistrz i radni uczestni-
czyli także w balu gimnazjalistów w Gimna-
zjum nr 2; 

4 czerwca burmistrz i radni brali udział
w festynie z okazji 10-lecia szkoły przy ul.
Nefrytowej w Piasecznie; 

10 czerwca burmistrz uczestniczył
w uroczystościach z okazji 165-lecia po-
wstania Domu Pomocy Społecznej w Górze
Kalwarii; 

10 czerwca burmistrz wziął udział
w spotkaniu z okazji Dnia Leśnika w Wa-
lendowie; 

10 czerwca burmistrz i przewodniczący
RM uczestniczyli w zebraniu wiejskim 
w Bogatkach; 

11 czerwca burmistrz i radni byli obec-
ni na uroczystościach z okazji 100-lecia ist-
nienia szkoły, 85-lecia ustanowienia Pań-
stwowego Gimnazjum Żeńskiego im. Emilii
Plater, oraz 60-lecia pierwszej matury; 

11 czerwca burmistrz i radni brali
udział w balu gimnazjalistów w Gimnazjum
nr 1 w Piasecznie; 

12 czerwca burmistrz spotkał się z młodzie-
żą estońską odwiedzającą Piaseczno; 

14 czerwca odbyło się spotkanie z pro-
jektantami inż. arch. Tomaszem Czerkaw-
skim i inż. Arch. Aliną Tyro-Niezgodą
w sprawie zagospodarowania placu Piłsud-
skiego. Po analizie przedłożonej koncepcji
zagospodarowania placu Piłsudskiego usta-
lono, że projekt zostanie rozszerzony i obej-
mować będzie teren do ul. Jana Pawła II
oraz pas między ul. Puławską a granicą nie-
ruchomości parafialnej. Poza tym nie zaak-
ceptowano propozycji wykonania na-
wierzchni placu z elementów z wylewanego
betonu. Projektant ma przedstawić inne
propozycje w tym zakresie. Na spotkaniu
zasugerowano, aby na placu była umiesz-
czona fontanna, a także by przewidzieć
miejsca na maszty. Projektant ma również
przedstawić inne propozycje w zakresie
oświetlenia. 

14 czerwca na posiedzeniu kierownic-
twa zapoznano się z informacją straży miej-
skiej odnośnie utrzymania porządku i czy-
stości przy pojemnikach do segregacji od-
padów. Podczas doraźnych działań straż
miejska w terminie 12-30 maja ukarała 41
osób mandatami karnymi na łączną sumę
4300 zł. Mandatami zostały ukarane osoby
przywożące wszelkiego rodzaju odpady ko-
munalne niepodlegające segregacji i odzy-
skowi. 

16 czerwca odbyło się spotkanie bur-
mistrza, starosty oraz pracowników staro-
stwa i Urzędu Gminy z dyrektorem Regio-
nalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie Wojciechem Sokołowem -
w sprawie wspólnych działań związanych
z uporządkowaniem obszarów oddziaływa-
nia Jeziorki i jej dopływów. 

23 i 24 czerwca burmistrz i radni wzię-
li udział w zakończeniu roku szkolnego
w gimnazjach i szkołach podstawowych na
terenie miasta i gminy. 

28 czerwca odbyło się spotkanie
burmistrza i radnego z dyrektorem
Mazowieckiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich. Omówiono sprawy związane
z przebudową drogi wojewódzkiej nr
722 (na odcinku od skrzyżowania z ul.
Pomorską do ul. Głównej), budową
chodnika przez wieś Bogatki, a także
przebudową odcinka drogi od ronda
'Solidarności' do skrzyżowania ul. 17
Stycznia z ul. Armii Krajowej. Omó-
wiono również możliwości przebudo-
wy i modernizacji drogi wojewódzkiej
nr 721 od torów w Starej Iwicznej do
skrzyżowania z ul. Puławską, a także
budowy chodnika wzdłuż ulicy Prze-
smyckiego i Wschodniej w Chylicz-
kach. Propozycje te będą rozważane
przez dyrekcję MZDW. 

28 czerwca burmistrz i radni uczestni-
czyli w pożegnalnej mszy ks. prałata Tade-
usza Sowy. 

28 czerwca na posiedzeniu kierownic-
twa zdecydowano, że w przypadku gdy pra-
ce polegające na utwardzeniu dróg grunto-
wych zostaną już zakończone i rozliczone,
a nie zostaną wykorzystane wszystkie środki
przeznaczone w budżecie na te zadania, na-
leży rozszerzyć zakres prac, tak aby wyko-
rzystać te środki. 

29 czerwca burmistrz wziął udział
w pożegnaniu ks. T. Sowy, który przeszedł
do parafii św. Anny w Wilanowie, oraz po-
witaniu nowego proboszcza ks. Dariusza
Gasa. 

3 lipca burmistrz i radni uczestniczyli
we mszy powitalnej w kościele św. Anny,
celebrowanej przez nowego proboszcza pa-
rafii ks. Dariusza Gasa. 

3 lipca burmistrz brał udział w uroczy-
stościach wręczenia nowego sztandaru jed-
nostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli
Prażmowskiej. 

5 lipca odbyło się spotkanie bur-
mistrza, starosty i radnych z dyrekto-
rem Thomson Display p. Gołdą doty-
czące. sytuacji w zakładzie po sprzeda-
ży części kineskopowej hinduskiej fir-
mie Videocon. 

Burmistrz na bieżąco rozpatruje
wnioski o rozłożenie na raty czynszów
dzierżawnych i przedłużenie umów
dzierżaw oraz wnioski podmiotów go-
spodarczych o umorzenie lub rozłoże-
nie na raty należności podatkowych,
pozwolenia na sprzedaż alkoholu itp. 

Omawiane są na bieżąco wnioski
komisji problemowych RM - informa-
cja pisemna o podjętych czynnościach
związanych z tymi wnioskami przed-
kładana 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 sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami Ra-
dy. Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych spraw i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo zajmowali
się od 2 czerwca do 7 lipca 2005 roku. 

Zagrożenie pożarowe! 

ZAKAZ WSTĘPU DO LAS

OD DNIA 7 LIPCA 2005
ROKU DO ODWOŁANIA

W ZWIĄZKU Z UTRZYMU-
JĄCYM SIĘ ZAGROŻENIEM

POŻAROWYM LASÓW
WPROWADZA SIĘ ZAKAZ
WSTĘPU DO LASU NA TE-

RENACH LEŚNYCH SKARBU
PAŃSTWA W ZARZĄDZIE

NADLEŚNICTWA
CHOJNÓW. 

Podstawa prawna: Ustawa o la-
sach z dnia 28.09.1991r. rozdz.
5 art. 26 pkt. 3

Zastępca Nadleśniczego
Inż. Marcin Bąk

Spółka Thomson Display Polska to no-
wo powołany podmiot, który przejął pro-
dukcję kineskopów. Jej podstawę tworzy
zakład w Piasecznie. Na początku miesiąca
korporacja Thomsona sfinalizowała sprze-
daż zakładów produkujących kineskopy du-
żej hinduskiej firmie Videocon. 

Podczas spotkania, w którym uczestni-
czyli także radni gminy, kierownictwo firmy
przedstawiło zmiany zachodzące w koncer-
nie Thomsona oraz przedyskutowano
ewentualne skutki tych zmian dla lokalnej
społeczności. 

- Zapoznaliśmy się ze szczegółami
zmian własnościowych oraz obecną struk-
turą zatrudnienia. Dzisiaj produkcją kine-
skopów zajmuje się 3900 pracowników,
z czego około 25 proc. to mieszkańcy naszej
gminy - poinformował po spotkaniu bur-
mistrz Zalewski. - Dowiedzieliśmy się, że
aktualne kierownictwo firmy nie planuje
obecnie zwolnień grupowych. To ważna dla

nas informacja. Firma inwestuje, wprowa-
dza nowe technologie i jest szansa, że nowy
właściciel zagwarantuje rynek zbytu dla
produkcji z Piaseczna. Być może wprowa-
dzi także inną produkcję, ale to zależy od
strategii nowego inwestora. Przekazaliśmy
kierownictwu firmy nasze zaproszenie dla
nowych właścicieli do odwiedzenia Urzędu
Miasta przy najbliższej okazji - powiedział
burmistrz. 

Koncern Thomson nie wycofuje się
z Piaseczna. Firma koncentruje się między
innymi na produkcji płyt DVD dla hollywo-
odzkich studiów filmowych w znajdującym
się również w Piasecznie zakładzie firmy
Technicolor będącym częścią koncernu.
Z informacji uzyskanych przez gminę wyni-
ka, że pracuje tam już ponad 700 osób
i planowane są nowe inwestycje. 

Kolejne spotkanie samorządowców
z kierownictwem firmy zapowiedziano na
wrzesień.

Zmiany w Thomsonie
Władze gminy i powiatu spotkały się z przedstawicielami firmy Thomson
Display Polska. Podczas spotkania omówiono zmiany organizacyjne, jakie
zachodzą w koncernie Thomsona w ostatnich tygodniach, oraz ich
ewentualne skutki  dla mieszkańców Piaseczna i okolic.

Dziewięć tysięcy ton

Dziewięć tysięcy ton tłucznia ka-
miennego wysypano w ostatnich tygo-
dniach na drogi miasta i gminy Pia-
seczno. A to jeszcze nie koniec. W naj-
bliższych dniach na naszych drogach
wyląduje kolejny tysiąc ton, a do koń-
ca sezonu budowlanego, kolejnych kil-
kanaście tysięcy ton.

To wszystko wramach planu remontów dróg
gruntowych. Utwardzono już 17 ulic gruntowych,
kolejne cztery doczekają się nowej nawierzchni już
najbliższym tygodniu, awkolejnych tygodniach tłu-
czeń pojawi się na kilkunastu następnych.

Dzięki tym pracom znacznie poprawi
się dojazd do wielu domów i posesji,
zwłaszcza jesienią i wiosną.

fot. D. Putkiewicz



Samochód
Samochód jest jedną z najużyteczniej-

szych zdobyczy cywilizacji. Bardzo szybko
zajął wysoką pozycję w gospodarce i życiu
codziennym. Do tego stopnia przyzwycza-
iliśmy się do jego istnienia i codziennego
użytkowania, że na ogół nie uświadamiamy
sobie w pełni niebezpieczeństw, jakie niesie
za sobą motoryzacja rozwinięta do obecne-
go poziomu. W niemal całej Europie osią-
gnęła ona poziom nasycenia. To, że niemal
codziennie rano i po południu stoimy
w korkach, jest spowodowane nadmierną
liczbą samochodów. Budowa nowych dróg
i poszerzanie istniejących nie poprawi sytu-
acji - nowe drogi natychmiast napełnią się
następnymi samochodami i zjawisko kor-
ków wróci ze zdwojoną siłą. Musimy to so-
bie uświadomić, mimo że tak bardzo ko-
chamy nasze „domki na kółkach”. 

Samochód, który przez dziesięciolecia
był nieosiągalnym symbolem zamożności,
dziś stał się pewnego rodzaju „świętą kro-
wą”, a dla większości właścicieli - domową
kapliczką, obiektem czci i uwielbienia, zaś
jego posiadanie - głównym celem życia. Stał
się także pułapką, z której trudno się wydo-
stać - współcześni Polacy po przekroczeniu
progu ubóstwa koncentrują się głównie na
zdobywaniu środków na kupno i utrzyma-
nie kolejnych samochodów. Odbywa się to
kosztem innych celów, najczęściej uczest-
nictwa w kulturze, także fizycznej. 

Świat widziany przez szybę
O wadach indywidualnego transportu

samochodowego mówi się i pisze, gdzie tyl-
ko można, jednak nie trafia to jakoś do
świadomości ani przeciętnego obywatela,
ani też naszych przywódców. W codziennej
praktyce potrzeby kierowców są stawiane
ponad potrzebami innych, słabszych użyt-
kowników dróg - zwłaszcza pieszych i rowe-
rzystów. Świat został podzielony na dwie
strefy przegrodzone szybą samochodu.
Wnętrze samochodu jest przedłużeniem
wnętrza domu - wszystko to, co na ze-
wnątrz, wydaje się jedynie ruchomym obra-
zem oglądanym przez szybę niczym nudny
film. Dzieje się tak dopóty, dopóki jakiś
element świata zewnętrznego nie przeszko-
dzi nam w zaspokojeniu potrzeby jazdy
(trzeba dodać: szybkiej jazdy!). Jeśli to coś
pojawi się na drodze, wtedy nagle staje się
naszym wrogiem. Jeśli jest to inny samo-
chód albo całe stado innych samochodów,
wtedy nasza złość pozostaje we wnętrzu sa-
mochodu. Jeśli jednak, nie daj Boże, jest to
pieszy albo rowerzysta, całą energię skupia-
my na jego zwalczeniu. Bardzo niechętnie
naciskamy pedał hamulca, dużo łatwiej jest

nam natomiast nacisnąć klakson. Mamy
wówczas nadzieję, że zadziała on jak czaro-
dziejska różdżka - że przeszkoda zniknie.
Jednak nie znika. Pojawia się za to wście-
kłość z jednej i irytacja z drugiej strony. Ta-
kie są nasze naturalne, ludzkie (czyli zwie-
rzęce) odruchy. W normalnych kontaktach
międzyludzkich odruchy te są tłumione
przez wszystko to, co nazywamy kulturą.
Rzadko jednak ma to miejsce w kontaktach
ze światem zza szyby. 

Samochód a rower
Nie jestem wrogiem samochodu - sam

jestem kierowcą - wskazuję jednak na brak
symetrii w traktowaniu różnych podmiotów
ruchu drogowego. Wskutek wieloletnich
zaniedbań rower został niemal całkowicie
wyparty z naszych dróg i ulic. Rowerzyści
zmuszani są do przemykania się po werte-
pach, byle uniknąć kontaktu z niezwykle
agresywnym ruchem samochodowym. Co-
rocznie na polskich drogach ginie ponad
5 tys. pieszych i rowerzystów. Przyczyną jest
najczęściej niewłaściwy stosunek do słab-
szych uczestników ruchu. Traktowanie pie-
szych i rowerzystów przez drogowców i kie-
rowców, a więc przedstawicieli silniejszych
grup na naszych drogach, można nazwać
jednym słowem - bestialstwo. Dotyczy to
coraz większej ilości dróg publicznych.
Przybywa domów, przybywa ludzi, przyby-
wa też samochodów, a te z kolei wypierają
z dróg słabszych uczestników ruchu, czyli
pieszych i rowerzystów. Taka sytuacja zmu-
sza człowieka do jazdy samochodem za-
miast rowerem - zamyka błędne koło ab-
surdu. Drogi utworzone były przed wieka-
mi przez ludzi, by ich łączyć - dziś stają się
dla nich barierą trudną do pokonania. 

Infrastruktura rowerowa
Czas najwyższy, by uzdrowić ten chory

stan rzeczy i przywrócić komunikacyjną
funkcję dróg. Do tego służy m. in. odpo-
wiednia infrastruktura, której brak na na-
szych drogach jest szczególnie dokuczliwy.
Są to nie tylko chodniki, ciągi pieszo-row-
erowe i ścieżki rowerowe, ale także wszelkie
urządzenia sprawiające, że ruch drogowy
jest mniej uciążliwy, a bardziej przyjazny dla
ludzi. Nie wszędzie istnieje potrzeba budo-
wania wydzielonych pasów i ścieżek rowe-
rowych. O potrzebie wydzielania ruchu ro-
werowego decyduje sytuacja na drodze -
natężenie i charakter ruchu. Nonsensem
jest wybudowanie np. ścieżki rowerowej (w
dodatku niespełniającej żadnych standar-
dów) na ul. Koralowych Dębów w Zalesiu
Górnym czy w al. Kalin. Taka ścieżka jest
karą dla rowerzystów za to że ośmielają się

jeździć na rowerach. Czy projektanci tych
upiornych tworów mieli choćby odrobinę
wyobraźni (bo wiedzę lepiej przemilczeć)?
Czy choćby się domyślają, czym jest jazda
na rowerze? Nie chcąc nikogo obrazić ani
oskarżać o złą wolę, zakładam, że chcieli
dobrze. Jednak byłoby znacznie lepiej, gdy-
by chcieli źle - i gdyby też im nie wyszło!
Gorzej, niż jest, na pewno by nie było. 

Błędem trudnym do wybaczenia jest za
to zaniechanie budowy ścieżki rowerowej
na ciągu ulic Sienkiewicza - Stołeczna. Tu
widać najdobitniej stosunek drogowców do
ruchu rowerowego. Zrobiono wszystko, by
ułatwić szybką jazdę samochodami - wy-
dzielono pasy dla lewoskrętów kosztem
przestrzeni dla ścieżki rowerowej. Przez to
znacznie wzrosła prędkość samochodów,
zwiększył się też korek na wjeździe na ul.
Okulickiego. Czyż celem takiego działania
nie było właśnie wyeliminowanie ruchu ro-
werowego? Dziś jest to główną przyczyną
tego, że na jazdę rowerem z Zalesia Dolne-
go do centrum Piaseczna zdobywają się tyl-
ko najodważniejsi oraz ci, którzy są bez wy-
boru, bo nie mają samochodu, zaś na pieszą
wędrówkę nie pozwalają im ich nogi. Pozo-
stali albo jadą samochodem, albo siedzą
w domu i czekają, aż ktoś litościwy podwie-
zie ich do banku, urzędu lub przychodni. 

Rowerzyści a lokalny handel
Rower jest najlepszym środkiem loko-

mocji przy robieniu codziennych zakupów.
Proszę zwrócić uwagę na liczbę rowerzy-
stów odwiedzających miejskie targowisko. 

Ludzie, którzy jadą samochodem po
zakupy, kierują się z reguły od razu do hi-
permarketu, bo i po co wjeżdżać do miasta,
skoro tu jest drogo i niewygodnie? Rowe-
rzystów z pewnością skusiłby sklepik na ul.
Kościuszki czy Sierakowskiego, bo choć tu
nie tak tanio i znacznie mniejszy wybór to-
warów, to jednak dużo bliżej i - być może -
sympatyczniej. Byłoby tak, gdyby były ku
temu warunki: ścieżki rowerowe tam, gdzie
potrzeba, uspokojenie ruchu, odpowiednie
stojaki dla rowerów. Tak jak jest we wszyst-
kich miastach i miasteczkach na zachód od
Odry po Atlantyk. Nawet u naszych
wschodnich sąsiadów - na Białorusi, w kra-
jach bałtyckich - jest lepiej niż w Polsce.
Komu zatem zależy na upadku drobnego
handlu w Piasecznie? Na pewno nie rowe-
rzystom. 

Gdzie i jak powinno się projektować
ścieżki rowerowe? 

Przy prędkości pojazdów do 30
km/godz. nie ma potrzeby budowania osob-
nych ścieżek lub pasów dla rowerzystów.

Stąd wniosek, że zamiast kosztownych in-
westycji wywołujących w dodatku niepo-
trzebne konflikty na większości ulic wystar-
czy spowolnić ruch, instalując odpowiednie
urządzenia. W tym miejscu od razu muszę
zaznaczyć, że oprócz znienawidzonych przez
wszystkich (i słusznie!) „hopek” istnieje
prawie 20 innych sposobów uspokojenia
ruchu, nie tak przykrych dla pojazdów i kie-
rowców, za to o wiele skuteczniej ograni-
czających prędkość. Wybrane urządzenia
powinny być przyjazne zarówno dla rowe-
rzystów, jak i autobusów miejskich. 

Koncepcja tras rowerowych jest swego
rodzaju uzupełnieniem studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego i daje wskazówki dotyczące trak-
towania ruchu rowerowego w pracach pla-
nistycznych i projektowych na obszarze
gminy. Główną część koncepcji stanowi

projekt systemu rowerowego, czyli sieci
głównych tras rowerowych łączących
wszystkie ważniejsze źródła i cele podróży
rowerowych oraz połączeń lokalnych za-
pewniających dostępność systemu wszyst-
kim mieszkańcom. 

Podstawowym założeniem koncepcji
jest PRZYWRÓCENIE możliwości szybkie-
go, bezpiecznego i przyjemnego poruszania
się na rowerach po terenie gminy Piasecz-
no. Specjalnie podkreśliłem słowo „przy-
wrócenie”, gdyż rowerzyści utracili tę moż-
liwość wraz z postępem masowej i niczym
nieograniczonej motoryzacji. 

Wiktor T. Nowotka
Literatura: 
T. Kopta, Z. Użdalewicz, W. Nowotka:
„Transport rowerowy”, Śląski Związek Gmin
i Powiatów, Katowice 2000. 
www.rowery.org.pl

Jak projektować ścieżki rowerowe?
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O co znowu chodzi cyklistom? 
Po przeczytaniu mojego artykułu i dołączonego doń listu czytelnika zamieszczone-
go w miesięczniku „Co i jak” postanowiłem ponownie wyjaśnić, o co chodzi w kon-
cepcji rowerowej dla Piaseczna. Na wstępie muszę jednak odsłonić kilka prawd dla
niektórych nie tak oczywistych, jak mogłoby się wydawać. 

Skrzyżowanie ulicy Chyliczkowskiej, skręt w kierunku ulicy Julianowskiej. Tak wygląda
skrzyżowanie dziś (zdjęcie u góry), a tak mogłoby wyglądać (zdjęcie niżej).

Nowe wiaty przystankowe
Nasze przystanki autobusowe zmieniły wygląd. Jak wynika z opinii mieszkańców - na lepszy. Dzięki za-
stosowaniu specjalnych, trwałych materiałów oraz podpisaniu umowy z firmą ochroniarską mamy na-
dzieję, że nowe wiaty pozostaną z nami na dłużej. 

Na przełomie czerwca i lipca za-
montowanych zostało w mieście
30 nowych wiat przystankowych. Wy-
miana starych przystanków była ko-
nieczna, ponieważ większość wiat była
już mocno zniszczona. Dzięki wymia-
nie poprawiła się estetyka przystanków
i wygoda pasażerów. Wygląd przystan-
ków na terenie gminy zostanie też
ujednolicony. 

Nowe wiaty przystankowe - nowo-
czesne, przeszklone, srebrne z czerwo-
nymi detalami kosztowały 3900 zł każ-
da. Władze gminy liczą jednak, że ta
inwestycja się opłaci, i że nowe przy-
stanki będą pełnić swoje funkcje przez
długi czas. Aby uniknąć dewastacji, co
niestety miało w przeszłości miejsce,
przystanki będą chronione przez firmę
Juwentus. Ochroniarze patrolujący
miasto będą reagować, kiedy zobaczą,
że na przystanku dzieje się coś podej-
rzanego. Mają też obowiązek reagować
na sygnały mieszkańców, którzy mogą
dzwonić na numer interwencyjny

847 02 22 - patrol pojawi się w ciągu
kilku minut od zgłoszenia. Miesięczny
koszt ochrony jednego przystanku to
34 zł netto. 

Dodatkowo wiaty zostały ubezpieczone
na wypadek zniszczeń, a producent da-
je na nie 24 miesiące gwarancji.

Nowe wiaty przystankowe na ul. Puławskiej

fot. Ł. Wyleziński

W centrum miasta ustawione zostały także nowe, drew-
niane ławki oraz metalowe kosze na śmieci. 

Dla ułatwienia orientacji

w mieście zamontowanych

zostało kilkadziesiąt tabli-

czek wskazujących drogę

do najważniejszych urzę-

dów oraz budynków uży-

teczności publicznej.

fot. Ł. Wyleziński
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Dzieci z Przedszkola nr 3 w ramach zajęć edukacyjnych odwiedzi-
ły burmistrza Piaseczna w miejscu jego pracy.

Burmistrz Józef Zalewski opowiedział przedszkolakom o pracy
w Urzędzie, po czym ustawiła się kolejka chętnych, by zasiąść w fote-
lu burmistrza. Na pożegnanie dzieci zaśpiewały burmistrzowi piosen-
kę o Piasecznie, którą napisała ich nauczycielka - Anna Jasińska.

Przedszkolaki u burmistrza

Biblioteka, banki, szkoły
I w przedszkolach świat wesoły. 
W parku kwitną na rabatach
Pąki róż. 

Ludzie wciąż się uśmiechają, 
Choć kłopoty różne mają, 
Lecz z uśmiechem życie łatwiej
Płynie tu. 

Jasne słonko rano wstaje, 
Wita trzpiotów i mazgaje, 
A wieczorem księżyc kłania się
Zza chmur. 

Ref: Co za cudne to miasteczko! 
To miasteczko to Piaseczno
I naprawdę bardzo lubię mieszkać tu! 

Jest miasteczko ponad rzeczką, 
Sympatyczne dość miasteczko. 
Wokół miasta szumią drzewa,
pachnie las. 

W mieście sklepów, co niemiara, 
Ratusz, kościół, sala zabaw, 
Kryty basen
I pożarna czuwa straż. 

Jest policja i apteka, 
Niejeden przyjmuje lekarz, 
Żeby sami zdrowi ludzie
Żyli tu

Ref: Co za cudne to miasteczko! 
To miasteczko to Piaseczno
I naprawdę bardzo lubię mieszkać tu! 

Piosenka o Piasecznie

W dniach 1-7 czerwca bieżącego roku pięcioosobowa repre-
zentacja Gimnazjum w Złotkołosie pod kierunkiem Edyty
Hlebowicz i Izabeli Warskiej wzięła udział w finale ogólno-
polskiego konkursu „Poznajemy parki krajobrazowe Polski”. 

Konkurs odbył się w miejscowości Morsko w woj. śląskim. Małgorzata Bo-
gatko, Joanna Kornaszewska, Barbara Lasku, Michał Biedrzycki i Michał Włodar-
czyk zajęli trzecie miejsce, pokonując 12 drużyn z całej Polski. 

Finał składał się z dwóch etapów, w których zawodnicy musieli wykazać się
szeroką wiedzą z zakresu biologii i geografii, a przede wszystkim informacjami na
temat parków krajobrazowych znajdujących się na terenie naszego kraju. Rozpo-
znawali także chronione i pospolite gatunki roślin i zwierząt oraz zmierzyli się
z zadaniami dotyczącymi mapy topograficznej. 

Następnego dnia po ogłoszeniu wyników konkursu drużyny udały się na sze-
ściodniowe warsztaty ekologiczne do Smolenia. Uczniowie mogli między innymi
czerpać papier, wędrować ścieżkami dydaktycznymi i zwiedzać pobliskie miejsco-
wości - Złoty Potok i Pilicę. Przede wszystkim wyjazd był jednak szansą na po-
znanie koleżanek i kolegów z całej Polski. Po przełamaniu pierwszych lodów oka-
zało się, że niezależnie od tego, czy nowo poznany znajomy pochodzi z wojewódz-
twa dolnośląskiego, czy kujawsko-pomorskiego -potrafi bawić się tak samo do-
brze. 

Uczestnicy warsztatów zgodnie twierdzą, że czasu spędzonego w Smoleniu
nie uważają za stracony - wielu z nich po wymienieniu się numerami telefonów
i pożegnaniu się z nowymi przyjaciółmi na dworcu w Katowicach mniej lub bar-
dziej skutecznie ukrywało łzy.

Piątka laureatów konkursu ze szkoły w Złotokłosie wraz z nauczycielkami

Sukces uczniów z gimnazjum w Złotokłosie

Na zlot przyjechało około 50 osób z ca-
łego kraju, w tym wielu na pięknie odrestau-
rowanych skuterach pochodzących jeszcze
z lat 50. i 60. zeszłego wieku. Najwięcej by-
ło włoskich lambrett z silnikami o pojemno-
ści 50 i 150 cm sześc. Dopisali także posia-
dacze klasycznych vesp - również włoskiej
produkcji. Oprócz tych dwóch modeli poja-
wiły się także inne skutery, jak choćby bu-
dzące duże zainteresowanie ze względu na
swój oryginalny wygląd skutery Peugeota
z połowy XX wieku. Sensację wśród „zloto-
wiczów” budził świeżo odrestaurowany czte-
rosuwowy motocykl Simson z 1956 roku. 

Do klasycznych pojazdów dołączyli też
wielbiciele jednośladów na bardziej współ-
czesnych maszynach. 

Bazą zlotu był ośrodek wypoczynkowy
Wisła w Zalesiu Górnym, ale spotkanie nie
ograniczyło się do tego jednego miejsca.
W sobotnie przedpołudnie kawalkada sku-
terów wyruszyła bowiem na objazd okolicz-
nych miejscowości. Trasa przejazdu prowa-
dziła z Zalesia przez Pilawę, Orzeszyn, Lasy
Chojnowskie, a następnie Henryków, Zło-
tokłos, Głosków do Piaseczna. Przejazd
wzbudzał duże zainteresowanie mieszkań-
ców mijanych miejscowości. Pod piase-

czyńskim ratuszem, gdzie się zakończył,
także było wielu chętnych do oglądania za-
bytkowych maszyn. Po południu odbyły się
natomiast zawody sprawnościowe i konkur-
sy dla uczestników zjazdu. 

Szósty zlot miłośników skuterów Sku-
termania odbył się przy wsparciu Biura
Promocji i Informacji Gminy Piaseczno. 

Adam Grzegrzółka

Skutermania 2005
W pierwszy weekend lipca (1-3 VII) w Piasecznie i okolicach odbył się VI Zlot
Miłośników i Posiadaczy Skuterów Zabytkowych i Klasycznych „Skuterma-
nia” zorganizowany przez kluby Lambretta Club Polska i Vespa Club Polska. 

Runda honorowa ulicami Piaseczna
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fot. A. Grzegrzółka

Z tej okazji tegoroczne święto szkoły, które odbyło się 11 czerwca, połączone z III
Zjazdem Absolwentów miało szczególnie uroczysty charakter. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą polową, następnie po okolicznościowych przemó-
wieniach zaproszonych przedstawicieli władz samorządowych wręczone został medale
Przyjaciela Szkoły oraz przyjęto tegorocznych absolwentów w poczet członków Stowarzy-
szenia Absolwentów. 

Kulminacją obchodów było wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej sa-
li gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie.

Okrągła setna rocznica istnienia szkoły była równocześnie 85. rocznicą
utworzenia szkoły państwowej oraz 60-lecia pierwszej powojennej matury.

100 lat Platerówki

Wmurowania aktu erekcyjnego dokonali m.in. dyrektor szkoły Małgorzata Łukasiak-Zamoyska oraz
absolwent dawnej „Platerówki” Tadeusz Warsza.

Autobusem podróżują eksperci z dzie-
dziny ochrony środowiska i efektywności
energetycznej, których zadaniem jest nie-
odpłatne udzielanie informacji i doradzanie
mieszkańcom odwiedzanych gmin, przed-
stawicielom lokalnych władz i przedsiębior-
com. Autobus jest dostosowany do potrzeb
pełnienia funkcji mobilnego centrum infor-

macyjno-edukacyjnego i wyposażony
w specjalistyczny sprzęt (m.in. modele
urządzeń). Do tej pory w ramach jedenastu
dwumiesięcznych kampanii odwiedził kil-
kaset polskich gmin. 

Więcej informacji
o kampanii na stronie

www.autobus-energetyczny.pl

Autobus Energetyczny
We wtorek 12 lipca do Piaseczna zawitał Autobus Energe-
tyczny. Jest to fragment rozpoczętej w maju kampanii infor-
macyjno-edukacyjnej promującej odnawialne źródła energii
i przyjazne dla środowiska technologie. Akcję zorganizowa-
ła Krajowa Agencja Poszanowania Energii.

fot. Ł. Wyleziński

fot. D. Putkiewicz

Pamięć 
Marszałka

Współorganizator piaseczyń-
skich obchodów 70. rocznicy
śmierci marszałka Józefa Piłsud-
skiego Pan Józef Sadowski pra-
gnie podziękować ks. prałatowi
Tadeuszowi Sowie za odprawio-
ną msze i homilię, pani dyrektor
Ośrodka Kultury Ewie Dudek
oraz pracownikom Ośrodka: Bo-
gusławie Rososzczuk, Adamowi
Dommuratowi, Tomaszowi Strzeż-
kowi a także Monice Gielecińskiej
z Muzeum Regionalnego. 

Specjalne podziękowania
dla Elżbiety i Wojciecha Sa-
dowskich za przygotowanie
wystawy poświęconej Mar-
szałkowi, którą można było
oglądać w muzeum od 12
maja do 9 czerwca.

SSkklleepp  iinntteerrnneettoowwyy
ppoosszzuukkuujjee  oossóóbb

ddoo  pprraaccyy  ww  mmaaggaazzyynniiee..

ZZaaiinntteerreessoowwaannee  oossoobbyy
pprroossiimmyy  oo  kkoonnttaakktt::

MMeerrlliinn..ccoomm..ppll  SSpp..  zz  oo..oo..
DDiiaammoonndd  BBuussiinneessss  PPaarrkk

uull..  JJaannaa  PPaawwłłaa  IIII  6666,,
PPiiaasseecczznnoo

tteell::  448899--1144--6611
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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
Gminy Piaseczno 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 inwestycji
polegającej na budowie kanału sanitarnego z przykanalikami odprowadzającymi ścieki z posesji przy
ul. Zielonej we wsi Gołków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące
przedmiotowej inwestycji.

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

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  publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji przy ul.
Gołkowkiej we wsi  Gołków, iż decyzją z dnia 08.06.2005 r. znak UiA 7331/G/CP/35/05 ustaliłem
lokalizację inwestycji celu  publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami do posesji przy ul. Gołkowkiej we wsi Gołków (trasa nr 11). 

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.

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

Obwieszczenie

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) realizując Uchwałę Nr
145/o4 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Warszawy

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGŁASZA
o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OBSZARU METROPOLITALNEGO WARSZAWY
jako części planu zagospodarowania

przestrzennego województwa mazowieckiego.

Plan uwzględniając ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, programy oraz
strategię rozwoju województwa, określi w szczególności:
1. podstawowe elementy sieci osadniczej i ich powiązania komunikacyjne oraz infrastrukturalne
2. system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
3. rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
4. obszary problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania
5. obszary wsparcia
6. obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi
7. granice terenów zamkniętych i ich stref
8. obszary występowania udokumentowanych złóż kopalni.

Zainteresowane osoby i instytucje mogą składać wnioski w formie pisemnej dotyczące planu
obszaru metropolitalnego w terminie trzech miesięcy trzech miesięcy od dnia podania do publicznej
wiadomości ogłoszenia w prasie, tj. od dnia 31 maja 2005 i kierować je na adres: Mazowieckie Biuro
Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie, ul. Lubelska 13, 03-802
Warszawa.

Marszałek Województwa
Adam Struzik

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 P.
Adama Krupińskiego zam. 02-722 Warszawa Al. KEN 96 m.193 oraz P. Jarosława Norek zam. 03-
140 Warszawa ul. Odkryta 29F m. 29 zawiadamiam strony, iż decyzją z dnia 2005-06-15 znak UiA
7331/G/CP/36/05 ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci
gazowej na działkach nr ew. 103/26 i 103/27 wraz z przyłączami do posesji na działkach nr 103/19
i 103/20 we wsi Bobrowiec 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. 

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

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 p.
Pawła Sawickiego zam. 93-487 Łódź ul. Beczkowa 13 m. 11 zawiadamiam strony, iż decyzją z dnia
2005-06-15 znak UiA 7331/G/CP/37/05 ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego
polegającą na budowie sieci gazowej na działkach nr ew. 102/7, 102/13, 103/25, 103/27, 104/33
wraz z przyłączem do posesji na działce nr 103/14 we wsi Bobrowiec 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. 

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

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 Telekomunikacja Polska S.A  Region Centralny  Pionu  Sieci 01-912 Warszawa ul. Wolumen 11 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja
Skibińskiego zam. 02-942 Warszawa ul.  Konstancińska 9 m 86 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla   budowy telekomunikacyjnej
linii kablowej na działce nr 272 we wsi Wólka Kozodawska w ulicy  Herbacianej Róży gm. Piaseczno, iż decyzją z dnia 17.06. 2005 r. znak UiA 7331/G/CP/ 38 /05 ustaliłem
lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej na  działce nr 272 we wsi Wólka Kozodawska w ulicy Herbacianej Róży gm.
Piaseczno.

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.
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Andrzej Swat

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 publicznego dla budowy kanalizacji  sanitarnej wraz z przyłączami do posesji przy ul. Gołkowkiej we wsi  Gołków, iż decyzją
z dnia 08..06.2005 r. znak UiA 7331/G/CP/34/05 ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji
przy ul. Gołkowkiej we wsi Gołków (trasa nr 12). 

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.
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Andrzej Swat

Obwieszczenie

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.) w związku z wpłynięciem wniosku Pana Andrzeja Szczygielskiego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie

sieci gazowej w pasie drogowym ulicy Millenium - działka nr ewid. 398/1 oraz na działce nr ewid. 48/4 stanowiącej

drogę wewnętrzną wraz z przyłączem do posesji na działce nr ewid. 48/2 we wsi Głosków gm. Piaseczno,  zostało

wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji.

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

Obwieszczenie

ZARZĄDZENIE nr KB-0151-6/2005 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO
z dnia 14.06.2005 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 26 ust. 1, w związku z art. 30 ust. 2, pkt 4 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r.
nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i § 9 pkt 1 uchwały Nr 695/XXX/2004 r. Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30,12,2004. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Piaseczno na rok 2005 zarządzam, co następuje: 

§1
Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2005 roku w kwocie 184 470 zł

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w biuletynie informacyjnym Miasta i Gminy Piaseczno
"Gazeta Piaseczyńska" oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

Zarządzenie

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 Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  Oddział Gazownia Warszawska reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Poczmana 00-412 Warszawa ul.
Kruczkowskiego 2,  zawiadamiam strony, iż decyzją z dnia 2005-06-20 znak UiA 7331/G/CP/43/05 ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci
gazowej na działkach  nr ewid. 533, 542, 534 stanowiących drogi gminne - ulice Kraszewskiego, Warszawską i Parkową, wraz z przyłączami do posesji na działkach nr ewid.
482/3, 483/2, 483/3, 481/2, 485/1, 485/2  położonych  we wsi Złotokłos 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. 
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Andrzej Swat

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 Pana Tomasza Dąbrowskiego ,    zawiadamiam strony, iż decyzją z dnia 2005-06-30  znak UiA 7331/G/CP/ 47/05 ustaliłem lokalizację inwestycji celu
publicznego polegającą na budowie sieci wodociągowej na działce  nr ewid. 89/21 stanowiącej  drogę gminną , do projektowanej studzienki wodomierzowej na działce nr ewid.
89/31 oraz budowy hydrantu przy działce nr ewid. 89/31  we wsi Bobrowiec  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. 
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Andrzej Swat

Obwieszczenie
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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    Pana
Tomasza Dąbrowskiego ,    zawiadamiam strony, iż
decyzją z dnia 2005-06-30  znak UiA 7331/G/CP/
46/05 ustaliłem lokalizację inwestycji celu
publicznego polegającą na budowie sieci
energetycznej kablowej niskiego napięcia  na działce
nr ewid. 89/21 stanowiącej  drogę gminną , do
projektowanego złącza  pomiarowego na działce nr
ewid. 89/31   we wsi Bobrowiec  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.

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

Obwieszczenie

Ogłoszenia przetargów:

O wartości poniżej 60 000 EURO

◗◗Wymiana posadzki parkietowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Piasecznie ul. Kościuszki 49
Przedmiotem zamówienia jest wymiana posadzki parkietowej dębowej w pomieszczeniach holu, sali widowiskowej i biurach zlokalizowanych na piętrze
budynku. Demontaż a po wykonaniu montaż zabudowy wnęk podokiennych, rozebranie ścianki przy klatce schodowej.
Zadanie jednoetapowe. 
Termin składania ofert upływa 26.07.2005 r. godz. 11. 00

◗◗ Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego ul. Sękocińskiej na odc. od ul Puławskiej do ul. Mleczareskiej w
Piasecznie o dł. ok. 480 mb wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
Projekt wielobranżowy budowlany i wykonawczy ul. Sękocińskiej na odc. od ul Puławskiej do ul. Mleczarskiej w Piasecznie o dł. 480 mb, obejmujący:
projekt drogowy, projekt kanalizacji deszczowej, opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odpr. ścieków
deszczowych, projekt brakujących przyłączy kanalizacyjnych, projekt brakującego odcinka oświetlenia ulicy, projekt usunięcia kolizji urządzeń
elektroenergetycznych i teletechnicznych.
Termin składania ofert upływa 26.07.2005 r. godz. 10. 00

◗◗ Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego ul. Czajewicza na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Gerbera oraz ul.
Dojazdowej do posesji odchodzącej od ul. Czajewicza w kierunku zachodnim w Piasecznie wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowę
Projekt wielobranżowy budowlany i wykonawczy ul. Czajewicza na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Gerbera o łącznej dł. ok. 300 mb obejmujący; projekt
drogowy , projekt kanalizacji deszczowej, opracowanie operatu wodno-prawnego, uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie ścieków
deszczowych, projekt wymiany przewodu wodociągowego, projekt brakujących przyłączy kanalizacyjnych, projekt brakującego odcinka oświetlenia ulicy,
projekt na usunięcie kolizji. 
Termin składania ofert upływa 26.07.2005 r. godz. 10. 00

◗◗Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Zalesiu Górnym
Przedmiotem zamówienia jest : 1) Remont dachu, 2) docieplenie budynku z wykończeniem tynkiem strukturalnym, 3) wykonanie zadaszenia tarasu, 4)
remont piwnic, 5) wykonanie opaski wokół budynku,6.sprawdzenie instalacji odgromowej (pomiary uziemienia), 7) sprawdzenie obwodów
elektrycznych N/N.
Termin składania ofert upływa 22.07.2005 r. godz. 10. 00

◗◗Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Głoskowie
Przedmiotem zamówienia jest : wymiana murów oporowych, płyty podjazdowej, bramy garażowej do garażu zlokalizowanego w części podziemnej
budynku. Remont piwnic, wykonanie opaski betonowej wokół budynku.
Termin składania ofert upływa 22.07.2005 r. godz. 10. 00

◗◗Wykonanie remontu dachu budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Piasecznie ul. Kościuszki 49
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu, który polega na wymianie pokrycia z papy asfaltowej na termozgrzewalną z dociepleniem , wymiana
kominów murowanych z cegły klinkierowej ze spoinowaniem spoin fugą w kolorze czarnym, wymiana obróbek blacharskich i rynien, wymiana instalacji
odgromowej.
Termin składania ofert upływa 21.07.2005 r. godz. 10. 00

◗◗ Wykonanie projektu budowlanego-wykonawczego ul. Ogrodowej w Józefosławiu na odc. od pik 0+925 do pik 1+370 dł.
445,0m
Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie projektu drogowego wielobranżowego zgodnie z treścią załącznika "A" w branżach; projekt drogowy bud-
wyk dla długości trasy 445,0 mb inwentaryzacja zieleni z projektem robót ogrodniczych, projekt stałej organizacji ruchu, -projekt odwodnienia ulicy z
operatem wodno-prawnym, - projekt brakujących przyłączy kanalizacyjnych,- projekt branży elektrycznej i telefonicznej
Termin składania ofert upływa 18.07.2005 r. godz. 12. 00

◗◗Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa w Zalesiu Górnym
Przedmiotem zamówienia jest : montaż pięciu sztuk studni przydomowych na istniejących przyłączach (system Roevac).
Termin składania ofert upływa 19.07.2005 r. godz. 10. 00

O wartości powyżej 60 000 EURO
◗◗Budowa fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Chyliczkowskiej i Zielonej w Piasecznie.
Przedmiotem zamówienia jest budowa fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej: D 200-564,5 m, D 160-73m , D 40 (tłoczna) 62,5 m; przepompownia
przydomowa Presskan, przyłącza szt. 23
Termin składania ofert upływa 16.08.2005 r. godz. 11. 00

◗◗ Budowa fragmentów sieci wodociagowej wraz z fragmentami przyłączy do działek w ulicach Przesmyckiego, Julianowskiej,
Okrzei, Iwaszkiewicza w Piasecznie
Przedmiotem zamówienia jest budowa fragmentów sieci wodocoagowej fi 110 603m, fi 200 61m oraz przyłącza 27 szt. o łącznej długości 253m.
Termin składania ofert upływa 16.08.2005 r. godz. 11. 00

◗◗Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Nowinki, Gmina Piaseczno wraz z przyłączami
Budowa sieci wodociągowej z rur PE 80 SDR 11 o śr.160 mm i śr.125 mm o łącznej dł.3051m, przyłącza wodociągowe do posesji zakończone zasuwą
w odległości 2 m od granicy działki. Na terenie posesji- 24 szt. o dł.236,5 m o śr. 50 mm; hydranty -20 szt.
Termin składania ofert upływa 12.08.2005 r. godz. 10. 00

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

Przetargi

Za naszym pośrednictwem Fundacja
zwraca się z prośbą do wszystkich którzy
chcieliby przekazać na jej rzecz niepotrzeb-
ne meble oraz sprzęt gospodarstwa domo-
wego. W uzgodnionym terminie pod wska-
zany adres przybędzie samochód i działają-
cy od kilku lat w Fundacji wolontariusze,
odbiorą darowiznę. Trafi ona do warsztatu,
w którym inni wolontariusze dokonają nie-
zbędnych napraw oraz przygotują wszystko
do sprzedaży. 

Każdy zainteresowany będzie mógł ku-
pić mebel lub sprzęt za niewielkie pienią-
dze. Całkowity dochód z tej sprzedaży po-
służy wspieraniu działalności statutowej
Fundacji. 

A teraz wracamy do tytułowego tapcza-
nu. Aby dokonać zakupu, nie trzeba dyspo-
nować gotówką, czekiem czy innym środ-

kiem płatniczym. Po wybraniu potrzebnych
przedmiotów chętny otrzyma kartkę, z któ-
rą zgłosi się do Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno w celu odpracowania równowarto-
ści zakupu przy różnych pracach społecznie
użytecznych. Poświadczenie „zapłaty w na-
turze”, czyli przepracowania odpowiednie-
go czasu, upoważni do odbioru zarezerwo-
wanych „zakupów”. Ta forma pomocy po-
zwoli dotrzeć nawet do tych, którzy są naj-
bardziej potrzebujący, a jednocześnie nie
oczekują niczego za darmo. 

Kontakt dla darczyńców i kupujących:
Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdom-
nym „Domus et Labor”, ul. Puławska 5,
Piaseczno tel. 737 25 26, kom. 0-603 37 37 94,
„sprzedaż” - hala na Targowisku Miejskim
ul. Jana Pawła II.

Za tapczan możesz zapłacić
świadczeniem w naturze... (pracą)!
Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym „Domus et Labor”
już od kilku lat pośredniczy w przekazywaniu najuboższym używa-
nych mebli i sprzętu AGD. Możliwości lokalowe bardzo ogranicza-
ły jednak taką formę pomocy. Udostępnienie przez władze gminy
Piaseczno pomieszczenia na targowisku miejskim pozwala zdyna-
mizować tę działalność.

Dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych
w Łbiskach zatrudni

z dniem 01.09.2005 r.
w pełnym wymiarze godzin

nauczycieli
-oligofrenopedagogów.

Wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie
z przygotowaniem pedagogicznym. 

Dodatkowe oczekiwania: umiejętność prowa-
dzenia zajęć z techniki, przysposobienia do pra-

cy - drewno, metal, ceramika.
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem

(22) 757 48 63

O G Ł O S Z E N I A

Zespół Szkól Rolnicze CKU
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 policealnej,

zaocznej kształcącej w zawodach: 

Technik hodowca koni
i

Technik ogrodnik

Szkoła jest BEZPŁATNA.
Wymagane jest świadectwo

ukończenia dowolnej szkoły średniej. 

FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Seminarium przeznaczone było głów-
nie dla tych firm, które pragnęły składać
swe aplikacje w jesiennej rundzie przyjmo-
wania wniosków do Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyj-
ności Przedsiębiorstw i Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego dla mikroprzedsiębiorstw. Tym ra-
zem spotkanie zorganizowano przy pomocy
piaseczyńskiego oddziału Banku Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych. 

Przedstawiciele centrali banku oraz fir-
my doradczej Logos przybliżyli zgromadzo-
nym przedsiębiorcom programy unijne
przeznaczone dla małych i średnich firm.

Wskazano rodzaje przedsięwzięć inwesty-
cyjnych, które mogą być dofinansowywane,
poziomy dofinansowań i procedury aplika-
cyjne. Omówione zostały także typowe pro-
blemy i błędy formalne popełniane przez
aplikujących przedsiębiorców. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się
wskazywane instrumenty i sposoby wspo-
magania przez bank przedsiębiorców pra-
gnących pozyskiwać te fundusze dla swych
działań.

Janusz Bielicki
Biuro Rozwoju Gospodarczego

i Integracji Europejskiej 

28 czerwca już po raz szósty w Urzędzie Miasta i Gminy zo-
stało zorganizowane seminarium dla piaseczyńskich przed-
siębiorców poświęcone pozyskiwaniu środków finansowych
na własną działalność z funduszy Unii Europejskiej. 

SzOK w Gimnazjum nr 1
Z inspiracji i przy pomocy Biura Integracji Europejskiej i Rozwoju Gminy
UMiG, piaseczyńskie Gimnazjum nr1 przygotowało i złożyło wniosek do Mini-
sterstwa Gospodarki i Pracy o sfinansowanie uruchomienia Szkolnego Ośrodka
Kariery (SzOK). Wniosek uzyskał wysoką ocenę konkursową i gimnazjum
otrzymało grant z funduszy europejskich na utworzenie takiego ośrodka.

Celem ww. konkursu było pozyskanie
wsparcia na tworzenie szkolnych ośrodków,
które będą pomagały w wyrównywaniu
szans edukacyjnych i zapewniały możliwość
korzystania z technologii informacyjnej
w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów
edukacyjno-zawodowych młodzieży będą-
cej w trakcie nauki w szkołach oraz przygo-
towaniu jej do wejścia na rynek pracy. 

Pozyskany grant zostanie przeznaczony
na stworzenie i wyposażenie ośrodka
w komputer z oprogramowaniem umożli-
wiającym prowadzenie testów psycholo-
gicznych oraz bazą o rynku edukacyjnym
i rynku pracy. Powstanie także specjali-
styczna biblioteczka zawierająca informato-
ry edukacyjno-zawodowe, materiały wspo-

magające pracę doradcy zawodowego i na-
uczycieli, konspekty i scenariusze zajęć z za-
kresu orientacji i poradnictwa zawodowego
oraz informacje dotyczące systemów kształ-
cenia, szkolenia, możliwości praktyk i staży
w państwach Unii Europejskiej. 

Dzięki ww. zasobom i obecności do-
radcy zawodowego młodzież będzie miała
szansę zdobywać wiedzę o rynku pracy
i kształtować swe umiejętności zawodowe
i pozazawodowe na tyle skutecznie, aby
móc konkurować o swoje miejsce w życiu
zawodowym z młodzieżą z innych państw
Unii Europejskiej. 

Janusz Bielicki
Biuro Rozwoju Gminy

i Integracji Europejskiej 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części wsi GŁOSKÓW

Stosownie do art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (z. U. Nr 80 poz. 717) oraz Uchwał Rady Miejskiej w Pia-
secznie: 
- Nr 163/VII/03 z dnia 24.04.2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głosków 
- Nr 368/XVI/03 z dnia 20.11.2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 163/VII/03 z dnia
24.04.2003 r. 

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wsi Głosków, obejmującego obszar zgodny z w/w
uchwałami Rady Miejskiej w Piasecznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 25 lipca 2005 r. do 19 sierpnia 2005 r., w pokoju nr 46, I piętro Urzędu

Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul Kościuszki 5 w Piasecznie. 
Dyskusja publiczna nad przyjętym w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbę-
dzie się w dniu 12 sierpnia 2005 r. w godz. od 12?? do 14?? w sali konferencyjnej Urzę-
du Miasta i Gminy Piaseczno. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może składać uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2005r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
Józef Zalewski 

Ogłoszenie



Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w ogólnodostępnych, waka-
cyjnych zajęciach sportowych, organizowanych od poniedziałek do
piątku w GOSiR Piaseczno: 
HALA SPORTOWA: 
- godz. 8.00-10.00 - zajęcia ogólnosportowe
- godz. 10.00-11.30 - piłka nożna; piłka koszykowa

PŁYWALNIA:
- godz. 13.00-15.00 

UWAGA:
Wstęp dla dzieci i młodzieży na pływalnię poza w/w godzinami kosztuje: 3 zł. Prawo do
korzystania z obiektów sportowych mają tylko posiadacze legitymacji szkolnych. Uczest-
ników zajęć obowiązuje strój sportowy. Zajęcia na pływalni odbywają się w terminie do
30 lipca.

W okresie 1-31 sierpnia 2005 r. pływalnia GOSiR będzie nieczynna (prze-
rwa techniczna - na remont dachu).

14 lipca, nr 6 (130) 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

Sukces przed wakacjami
Zawodnicy KS Grawitacja znów triumfowali, tym razem 18
czerwca w Łodzi podczas Pucharu Polski w Tańcu Sporto-
wym. Był to ostatni turniej przed wakacjami kończący
pierwsze półrocze taneczne 2005.

Wysokie lokaty potwierdziły świetne
przygotowanie piaseczyńskich tancerzy. W za-
wodach brało udział około 200 zawodników,
rywalizując w trzech kategoriach wiekowych -
młodzików (do lat 11), juniorów (12-15) i se-
niorów (powyżej 15 lat) - w konkurencjach:
disco dance freestyle, hip-hop oraz dance
show. Z Grawitacji wystartowało 15 zawodni-
ków w kategoriach solowych oraz dwa duety.
Zdecydowanymi faworytami tej imprezy byli
najmłodsi, nasi młodzicy zdominowali finały
zarówno w DDF (cztery osoby), jak i HH (trzy
osoby). Do ścisłych finałów zakwalifikowało
się łącznie 12 naszych zawodników i zdobyli-
śmy aż siedem miejsc medalowych.

Wyniki zawodników KS Grawitacja: 
! I miejsce i Puchar Polski w kat. hip-hop
solo juniorzy zdobył Mateusz Strzeżek, 
! I miejsce i Puchar Polski w kat. hip-hop
solo seniorzy zdobył Paweł Płoski, 
! II miejsca wywalczyły: Justyna Biernadska
w kat. DDF solo seniorzy, Kasia Sobiczewska
w kat. DDF solo młodzicy, Kasia Sobiczewska
w kat. HH solo młodzicy, 
! III miejsca - Julka Turska w kat. DDF

i HH solo młodzicy, 
! IV miejsce - Paulina Głośniak w kat.
DDF solo młodzicy, 
! V miejsce - Justyna Biernadska w kat.
HH solo seniorzy, 
! V miejsce - Mateusz Strzeżek i Maciek Jan-
der w kat. duety show,        
! V miejsce - Judyta Ludwiniak w kat. HH
solo młodzicy, 
! VI miejsce - Martyna Rosiak w kat. DDF
solo seniorzy, 
! VI miejsce - Judyta Ludwiniak w kat.
DDF solo młodzicy. 

W sierpniu na obozie szkoleniowym
tancerze KS Grawitacja przygotowywać
się będą do mistrzostw świata - w disco
dance freestyle, które odbędą się we
wrześniu w Słowenii, oraz w hip-hop
w październiku w Bremen w Niemczech.
Zespół trenuje pod okiem Urszuli Strze-
żek i Szymona Kowalewskiego oraz
współpracujących z nimi trenerów akro-
batyki sportowej Małgosi Fiodorow
i Piotra Pastuszki. 

W PROGRAMIE:
zajęcia plastyczne, wycieczki, plastyka teatralna, animacja czytelnictwa,
zabawa angielskim, zajęcia teatralne - realizacja spektaklu, zajęcia sportowe.
Codzienne nowe, atrakcyjne wizyty nietypowych gości, dużo zabawy i śmiechu.
ZAJĘCIA POPROWADZĄ:
Magdalena Rosłon (studentka 4. roku pedagogiki ogólnej UW, aktorka Teatru
Nic Pewnego), Agnieszka Felczyńska (studentka  4. roku edukacji początkowej
UW, aktorka Teatru Nic Pewnego), Agnieszka Szumigaj (studentka 3. roku
pedagogiki ogólnej UW, aktorka Teatru Nic Pewnego)
WIEK UCZESTNIKÓW: 5-10 lat, KOSZT: 250 zł (w cenę wliczony jest obiad,
wycieczki oraz materiały do wszystkich proponowanych zajęć).
I TURNUS: 1-12 sierpnia 2005, II TURNUS: 16-26 sierpnia 2005
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ: od 8.00 do 16.00, możliwe są dodatkowe dyżury
instruktorów po godz. 16.00
MIEJSCE: świetlica OK ul. Sikorskiego 1a,
ZGŁOSZENIA: do 25 lipca w Ośrodku Kultury.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Sikorskiego 20

Martwisz się, co Twoje dziecko robi, gdy Ty musisz być w pracy? 
Zapisz je na stacjonarny obóz ARTYSTYCZNY!!!

WAKACJE

Lato w szkołach
Od 27 czerwca do 15 lipca organizowane były zajęcia w szkołach: Gimnazjum

nr 2 i filii SP nr 5, Gimnazjum nr 1, SP nr 1 w Piasecznie, w szkole w Jazgarze-
woe, w Złotokłosie, Głoskowie, Chylicach. Uczestniczyło w nich łącznie
850 dzieci z terenu gminy. 

W sierpniu setka dzieci wyjedzie na kolonie organizowane przez gminę. Od
3 do 12 sierpnia 60 z nich wyjedzie do Nowej Dęba, zaś od 18 do 27 sierpnia
grupa 40 dzieci wypoczywać będzie w Krakowie.

Tegoroczne Teatralia odbyły się już po
raz szósty. W ciągu czterech dni (23-26
czerwca 2005) wystąpiło 12 teatrów i czte-
ry zespoły folkowe. 

Impreza rozpoczęła się w czwartek 23
czerwca po zachodzie słońca koncertem ze-
społu Drewutnia, który na Teatraliach wy-
stąpił już po raz trzeci. 

W czasie przerwy w koncercie odbył
się tradycyjny obrzęd nocy świętojańskiej.
Piękne piasecznianki wrzuciły swoje wianki
do pobliskiego stawu, ale, niestety, szansa
na zamążpójście znikła w momencie, gdy
jeden z uczestników Teatraliów wszystkie
je... wyłowił. 

Drugi dzień Teatraliów rozpoczął ofi-
cjalnie część teatralną spektaklem „Clowni”
Teatru Pypeć z Zielonej Góry, po nim wy-
stawiony został spektakl „Uskrzydłowienie”
w wykonaniu Teatru Panika, 

Dzień trzeci rozpoczął sie koncertem
zespołu Irisch Conection z Warszawy, po
którym wystąpił piaseczyński teatr Nic
Pewnego ze spektaklem „Świat ze szmat” -
który jest ukoronowaniem wieloletniej pra-
cy teatru z animacją tkaniny. Tak zwane
„szmaty” stały się najbardziej charaktery-
stycznym elementem widowisk. Tym razem
postanowili pozbawić się wszystkich innych
rekwizytów i stworzyć „świat ze szmat”. By-
ło trochę komicznie, lirycznie i romantycz-
nie. 

Gwiazdą tegorocznych teatraliów stał
się ukraiński Teatr Voskresienia, którego
taniec szczudlarzy, popisy z ogniem, parady

min i kuglarskie wygłupy sprawiły, że akto-
rom łatwo było nawiązać dobry kontakt
z publicznością, która szalała z zachwytu. 

W niedzielne przedpołudnie teatralny
plener przeniósł się na piaseczyński rynek,
gdzie po raz kolejny wystąpił Teatr Pypeć
z Zielonej Góry ze spektaklem „Clowni”,
a po nim teatr Wielkie Koło z Będzina, któ-
ry w spektaklu zatytułowanym „Sznurkowe
skrzaty” dał swoim widzom gwarancję inte-
raktywnej zabawy, w której każdy widz na
moment stał się sznurkowym skrzatem po-
magającym w budowaniu sznurkowego mo-
stu i śpiewającym skrzacie piosenki. 

Wieczorem - tym razem już w parku
miejskim - zagrał zespół Open Folk, a po
nim odbyło sie premierowe przedstawienie
„Andersen - życie jak w baśni” - wielkie wi-
dowisko teatralne w wykonaniu 120 akto-
rów, wokalistów, tancerzy, na które składa-
ją się sceny z fascynującego życia wielkiego
duńskiego pisarza i fragmenty baśni w for-
mie piosenek i układów baletowych. Spek-
takl w reżyserii Ewy Kłujszo (muzyka To-
masz Kłujszo) zagrany został przez teatry:
Łups (Junior i Senior), Nie na Temat,
W Skarpetkach, Tu Tu, Bez Piątej Klepki.
Do udziału w spektaklu zaproszone zostały
także Klub Tańca Sportowego „Grawita-
cja”, Sekstet OK i zespół wokalny Gryf.
Niezwykle barwne, trwające ponad dwie
godziny widowisko zgromadziło tłumy pu-
bliczności, która wiernie wytrwała aż do
końca spektaklu - zakończył się w późnych
godzinach nocnych. 

W trakcie trwania Teatraliów w sobotę
i niedzielę (25, 26 czerwca) odbył się III
Turniej Rycerski „O Złote Jajo” zorganizo-
wany przez Piaseczyńskie Stowarzyszenie
Rycerskie „Eodem Tempore”. Na turniej
zjechały sie grupy z całej Polski - od War-
szawy poprzez Łódź, Poznań, Wrocław, aż
po Gdańsk. Do Piaseczna przyjechali rów-
nież goście z Hiszpanii i Włoch. W ramach
turnieju odbyły się liczne konkursy, m. in.:
bojowy turniej pieszy, konkurs tańców,
strojów, turniej zapaśniczy. Centralnym
punktem programu był turniej „O Złote Ja-
jo”. Imprezie towarzyszył jarmark średnio-
wieczny, podczas którego skosztować moż-
na było specjałów z rycerskiej kuchni. 

OK

PIASECZYŃSKIE TEATRALIA SOBÓTKOWE
Piaseczyńskie Teatralia Sobótkowe to niezwykła, magiczna mieszanka 
teatru, muzyki i obrzędowości, przede wszystkim związana z teatrem 
plenerowym, często sztuką ulicy, a nierozerwalnie ze świętojankami.

Spektakl „Gloria“
- ukraiński Teatr Voskriesienia

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży to
coroczne zawody sportowe o randze mi-
strzostw Polski juniorów młodszych. Im-
preza wieńczy ogólnopolską rywalizację
sportową dzieci i młodzieży. Coroczne fina-
ły odbywają się w czterech osobnych blo-
kach: dyscypliny zimowe, biegi przełajowe,
dyscypliny halowe i dyscypliny letnie. Każ-
dego roku gospodarzem jest inne woje-
wództwo. W tym roku po raz pierwszy
głównym organizatorem finału XI Olimpia-
dy Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
jest województwo mazowieckie. 

W tegorocznej Olimpiadzie Mło-
dzieży uczestniczyć będzie 6 tys. mło-
dych zawodników. Zawody w 61 dys-

cyplinach sportowych rozgrywane będą
na arenach 17 miast. 

W Piasecznie na stadionie KS Piasecz-
no rozegrany zostanie turniej finałowy
basseballa, w którym zmierzą się drużyny
z Kędzierzyna-Koźla, Kutna, Żorów
i Miejskiej Górki. 

W związku z zwodami na terenie KS
Piaseczno zbudowane zostało specjalne bo-
isko do baseballa, którego koszt ok. 350
tys. zł pokryty został ze środków samorzą-
du województwa mazowieckiego, Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej i Sportu,
Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzysze-
nia Związków Sportowych i środków wła-
snych KS Piaseczno. 

Przy Klubie Sportowym Piaseczno
działa od roku jedna z czołowych w kraju
drużyn baseballa KS Zbójcerze oraz sekcje
softballu dla dziewcząt. 

Początek zawodów w czwartek 14 lip-
ca o godz. 9.00, uroczyste zamknięcie
Olimpiady w sobotę 16 lipca o godz. 17.00. 

Olimpiada w Piasecznie
W dniach 14-16 lipca w Piasecznie odbędą się zawody
baseballowe w ramach XI Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży.

Strona szwedzka przyjęła młodzież
z naszej gminy bardzo gościnnie. Za-
wodnicy zakwaterowani byli w pięcio-
gwiazdkowym hotelu i codziennie
uczestniczyli we wspólnych treningach
z rówieśnikami ze Szwecji. Specjalnie
dla nich zorganizowany też został tur-
niej koszykówki, który w swojej kate-
gorii wiekowej wygrali zawodnicy
z gminy Piaseczno. 

Podczas pobytu młodzież zwiedziła
Sztokholm i starą, historyczną stolicę
Szwecji - Uppsalę. Wyjazd był dosko-
nałą okazją nie tylko do poznania kultu-
ry i zabytków naszego północnego są-
siada, ale też do nawiązania przyjaciel-
skich kontaktów z tamtejszą młodzieżą.
Wspólne treningi, mecze czy turnieje
uatrakcyjniają proces szkolenia, są ele-
mentem mobilizującym młodzież do
lepszej pracy, a szkoleniowcom dają
okazję do dzielenia się wiedzą oraz szu-
kania innych rozwiązań wychowawczo-
szkoleniowych. 

Sławomir Rosłon

Rewanż w Szwecji
Coroczne wymiany młodzieży z Piaseczna i partnerskiej gminy Upplands Vasby są
już tradycją. W zeszłym roku gościliśmy w naszej gminie młode koszykarki i koszy-
karzy ze Szwecji, w rewanżu w maju tego roku na tydzień do Szwecji wyjechała gru-
pa 25 młodych zawodników i trenerów z Piaseczna.

Wspólne zdjęcie dziewczęcych drużyn koszykówki ze Szwecji i Piaseczna

W Piasecznie odbędą XXI Narodowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Tenisie. W dniach 23-28 lipca na kortach KS Piasecz-
no i KT Smecz rywalizować będą seniorzy w kategoriach wiekowych od 35 lat wzwyż. Impreza zaliczana jest do klasyfikacji ITF, a patro-
nuje jej burmistrz miasta i gminy Piaseczno. 

Wpisowe wynosi 130 zł (posiadacze licencji ATP - 100zł). Minimum 40 proc. wpisowego przeznaczane jest na nagrody pieniężne. 
Zapisy pod tel. 797 00 51 lub 0-603 297 264.

Mistrzostwa Tenisa dla seniorów

fot. T. Strzeżek


