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UWAGA
UTRUDNIENIA! 

W połowie miesiąca
w związku z włączeniem do
ruchu ul. Energetycznej mogą
nastąpić utrudnienia w ruchu
w tym rejonie na ulicy Puław-
skiej. Przepraszamy i prosimy
o wyrozumiałość. 

Józef Zalewski 
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 

42. sesja 

Rady Miejskiej odbędzie

się 20 października

o godz. 9

w sali konferencyjnej

Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 

ul. Kościuszki 5

Gmina Piaseczno Kraj

WYBORY PREZYDENCKIE 9 X 2005 - WYNIKI

WYBORY DO SEJMU RP 25 IX 2005 - WYNIKI

23 października odbędzie się druga tura wyborów prezy-
denckich. Gdyby jednak obowiązywał tylko wynik uzyskany
w gminie Piaseczno, to prezydentem już w pierwszej turze
zostałby Donald Tusk, na którego głosowało 51,1 proc. wy-
borców w naszej gminie. Piaseczno odnotowało też znakomi-
tą frekwencję, która wyniosła 61,5 proc. - to o 12 proc. wię-
cej, niż wyniosła średnia krajowa.

Piaseczno głosowało 

Prezydent
W wyborach prezydenckich

w gminie Piaseczno udział wzięło
26822 wyborców. Zdecydowaną
przewagę uzyskał Donald Tusk, na
którego głosowało 51,1 proc. wy-
borców w Piasecznie, drugie miej-
sce zajął Lech Kaczyńśki z wyni-
kiem 32,2 proc., trzecie miejsce
Marek Borowski - 7,9 proc,
czwarte Andrzej Lepper 4,1 proc.
Pozostali kandydaci nie przekro-
czyli 2 proc. 

Parlament
Dwa tygodnie wcześniej w wy-

borach do parlamentu 25 września
2005 r. wzięło udział w gminie
Piaseczno 21968 uprawnionych
osób, co daje frekwencję 50,79
proc, znacznie wyższą niż średnia
w kraju, która wyniosła 40,5 proc. 

Sejm 
Najlepszy wynik w gminie Pia-

seczno uzyskała Platforma Obywa-

telska, która zdobywając 36,9 proc.
głosów, wyprzedziła PiS, na który
głosowało 29,4 proc. mieszkań-
ców. Oba te wyniki są wyższe, niż
partie te osiągnęły w skali całego
kraju. Na trzecim miejscu w Pia-
secznie uplasowało się SLD z po-
parciem na poziomie 7,78 proc.,
a na czwartym PSL, który głównie
dzięki głosom na Janusza Piecho-
cińskiego otrzymał 6,87 proc. gło-
sów. Nie wystarczyło to jednak do
zdobycia przez niego mandatu. 

Senat
Obaj senatorowie wybrani

z naszego okręgu bezsprzecznie
wygrali wybory także w gminie
Piaseczno. Na Roberta Smoktuno-
wicza z PO głosowało 11816
mieszkańców zaś na Piotra An-
drzejewskiego z PiS głos oddało
10013 osób. Kolejny w stawce
Stanisław Michalkiewicz z LPR
uzyskał poparcie 3031 mieszkań-
ców gminy Piaseczno. 

PIASECZNO REAKTYWACJA

Za trzy lata mieszkańcy
Piaseczna będą mogli ode-
tchnąć. Definitywnie skończą
się przykre zapachy z miejskiej
oczyszczalni. W ostatnich
dniach września burmistrz Jó-
zef Zalewski podpisał umowę
na dofinansowanie projektu
gospodarki wodno-ściekowej
w Piasecznie. Umowę podpi-
sano z Narodowym Fundu-
szem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, który
pośredniczy w przydziale środ-
ków z Funduszu Spójności
Unii Europejskiej.

W latach 2005-09 wyda-
nych zostanie 201 mln 883
tys. zł, 73 proc. tej sumy, czyli
ponad 147 mln zł, ze środków
europejskich. Najwięcej pie-
niędzy pochłonie moderniza-
cja i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Piasecznie oraz budowa kanalizacji. W ramach projektu powstanie
także dodatkowy wodociąg do osiedli wzdłuż ul. Słowiczej. 

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj na www.gmina-piaseczno.pl

Umowa podpisana!

fot. Ł. Wyleziński

Burmistrz wydał zarządzenie, w którym powołał wiceburmistrza Andrzeja
Swata na pełnomocnika ds. rewitalizacji oraz wybrał zespół zadaniowy, w skład
którego wchodzą reprezentanci głównych wydziałów Urzędu Miasta oraz komu-
nalnych jednostek organizacyjnych. Zespół zadaniowy odpowiedzialny jest za za-
rządzanie procesem planowania, którego efektem będzie opracowanie dokumen-
tu - Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). 

Już w trakcie pierwszych prac nad programem pojawiły się pomysły zagospodarowania Parku Miej-
skiego (na zdjęciu), dworca PKP oraz terenów kolejki wąskotorowej. 

W Urzędzie Miasta rozpoczęły się prace nad programem rewita-
lizacji centrum miasta. To drugi po programie gospodarki wod-
no-ściekowej kompleksowy projekt, na którego realizację można
uzyskać pieniądze z funduszy europejskich. 

czytaj na stronie 2

Taryfy za wodę
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Komisja oświaty,
kultury i wychowania
◗ Wniosek o opracowanie i wprowa-
dzenie programu rozpoznawania pre-
ferencji szkolnych i zawodowych
uczniów klas trzecich gimnazjów
i przekazanie wyników badań do wy-
działu edukacji starostwa. Celem bada-
nia jest pomoc w dostosowaniu sieci
szkół ponadgimnazjalnych i kierunków
kształcenia do potrzeb uczniów. 
◗Wniosek o zorganizowanie konferen-
cji na temat 'Finanse oświaty a bon or-
ganizacyjny' z udziałem dyrektorów
i zastępców dyrektorów gminnych pla-
cówek oświatowych, administracji sa-
morządowej, radnych. Prezentację bo-
nu organizacyjnego przeprowadzi fir-
ma Vulcan. 
◗ Komisja przypomina o wniosku
w sprawie przyznania 30 tys. zł na pra-
cownię komputerową w SP nr 1 w Pia-
secznie. 
Komisja rolnictwa, leśnictwa,
gospodarki żywnościowej
i ochrony środowiska
◗W związku z protestami mieszkańców
mieszkających przy ulicach utwardzo-
nych pylącym się tłuczniem wapiennym
komisja proponuje powierzchniowe
podwójne utwardzenie podbudowy
tłuczniowej emulsją bitumiczną z posy-
paniem grysem kamiennym. 

Komisja polityki gospodarczej
◗Wniosek o przygotowanie informacji
na temat zmiany planu przestrzennego
zagospodarowania Piaseczna, w związ-
ku z uchwałą nr 419/XIX/2004
w sprawie uciepłownienia Piaseczna. 
◗Wniosek o zainstalowanie przy SP nr
1 przy ul. Świętojańskiej stojaków na
rowery. 
◗ Wniosek o wydzierżawienie terenu
klubowi Hubertus na 10 lat. 
◗ Komisja negatywnie zaopiniowała
projekt uchwały dot. budowy garaży na
ul. Energetycznej. 
◗Wniosek o ogłoszenie II przetargu na
budowę garaży. 
◗ Wniosek o rozłożenie inwestycji
w OSP Bobrowiec na lata 2006-07.
W 2006 r. - 500 tys. zł, w 2007 r. -
530 tys. zł. 
Komisja promocji gospodarczej
◗ Wniosek o rozpoczęcie procedury
budowy komisariatu w Głoskowie. 
◗ Wniosek o ograniczenie godzin pra-
cy w punkcie skupu złomu przy ul.
Czajewicza do godzin dziennych oraz
zlikwidowanie przyjmowania złomu
w godzinach nocnych. 
◗ Wniosek o przygotowanie na sesję
imiennego wykazu najemców prowa-
dzących sklepiki szkolne. 
◗Wniosek, aby opłaty za wynajem po-
wierzchni na prowadzenie sklepiku

szkolnego były ustalone w drodze
przetargu. 
Komisja finansów
◗ Wniosek, aby wyłączyć z realizacji
budżetu 2005 zadanie 'budowa boiska
wielofunkcyjnego na Patronacie'. 
◗ Komisja pozytywnie zaopiniowała
wniosek w sprawie przeznaczenia kwo-
ty 4 tys. zł z rezerwy Rady na dofinan-
sowanie obozu tanecznego dla 90 dzie-
ci z gminy Piaseczno. 
Komisja prawa
i porządku publicznego
◗ Na podstawie wizji lokalnej oraz wy-
jaśnień komendanta OSP w Piasecznie
oraz wydziału spraw obywatelskich
i obrony cywilnej urzędu miasta komi-
sja potwierdza potrzebę remontu
i rozbudowy istniejącego obiektu OSP
w Bobrowcu. Komisja proponuje zapi-
sanie powyższego zadania w budżecie
na lata 2006-07. 
Komisja sportu
◗ Wniosek o wykonanie przejazdu
z chodnika na posesję Ośrodka Zdro-
wia w Zalesiu Górnym, gdyż obecny
stan uniemożliwia wjazd wózkiem in-
walidzkim na teren Ośrodka. 
◗Wniosek o remont nawierzchni ulicy
Sikorskiego na wysokości wjazdu na
boisko szkolne za budynkiem basenu. 

Wnioski z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
w okresie pomiędzy 40. a 41. sesją Rady Miejskiej

Sesję, która odbyła się 22 wrze-
śnia, otworzył i poprowadził przewod-
niczący Rady Miejskiej Józef Wierz-
chowski. 

Po przyjęciu protokołu z 40. sesji
sprawozdanie z działalności za okres
między sesjami przedstawili przewod-
niczący Rady i burmistrz Józef Zalew-
ski. Następnie radni składali wnioski
i interpelacje. 

Na początku obrad, po wysłucha-
niu opinii komisji problemowych, rad-
ni przyjęli do wiadomości sprawozda-
nie z wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2005 r. Następnie Rada
Miejska wprowadzała zmiany do bu-
dżetu. 

Remont ul. Jana Pawła II od ul.
Wojska Polskiego do ul. Puławskiej za-
pisano jako dwuletnie zadanie inwe-
stycyjne, zwiększono koszty realizacji
na ten rok do kwoty 1,7 mln zł (kolej-
ne 1,2 mln w roku przyszłym). 

Aktualnie opracowywany jest wie-
lobranżowy projekt przebudowy ul. Ja-
na Pawła II na ww. odcinku. Zakres
projektu obejmuje branżę drogową
(jezdnia, chodniki i dodatkowe miej-
sca postojowe), kanalizację deszczową,
sanitarną i oświetlenie oraz projekt za-
gospodarowania placu, na którym zo-
stanie zlokalizowany pomnik ku czci
Jana Pawła II. W chwili obecnej na zle-
cenie Zakładu Energetycznego opraco-
wywany jest projekt przebudowy zasi-
lania i oświetlenia osiedla mieszkanio-
wego bezpośrednio przylegającego do
ul. Szkolnej. 

W związku z tym, że gmina nie
otrzymała dotacji z Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej i Sportu oraz
z PFRON na rozbudowę Szkoły Pod-
stawowej nr 5, radni zmniejszyli do-
chody gminy o kwotę 3,7 mln zł. Za-
danie to zostanie zrealizowane ze środ-
ków własnych gminy. Gmina otrzyma-
ła też mniej środków, niż zakładano,
na budowę boisk wielofunkcyjnych ze
sztuczną trawą przy Szkole Podstawo-
wej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2,
w związku z tym radni zwiększyli wy-
datki gminy o różnicę nieotrzymanej
kwoty. Po opracowaniu dokumentacji
kosztorysu inwestorskiego przebudo-
wy ul. Towarowej oraz budowy wodo-
ciągu na ul. Okrzei, Iwaszkiewicza,
Przesmyckiego i w Wólce Prackiej
okazało się, że koszty tych inwestycji
będą większe, niż zaplanowano. Rada
Miejska zwiększyła wydatki na te inwe-

stycje o dodatkowe 380 tys. zł. 
Decyzją radnych przebudowa ul.

Szkolnej na odcinku od ul. Puławskiej
do ul. Wojska Polskiego będzie reali-
zowana w latach 2005 i 2006. W bie-
żącym roku przeznaczono na ten cel
250 tys. zł, a w roku przyszłym 1,3 mln
zł. Gmina otrzymała dotację z budżetu
państwa w wysokości ponad 33 tys. zł
na przygotowanie i przeprowadzenie
wyborów prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. 

Wzrosły dochody gminy z tytułu
odsetek od lokat terminowych, podat-
ku od czynności cywilnoprawnych, po-
datku rolnego i opłat partycypacyjnych
w budowie wodociągów i kanalizacji.
Zmniejszyły się natomiast dochody
z tytułu sprzedaży gruntów, podatku
dochodowego od osób prawnych oraz
środków Funduszu Spójności, które
uzyskamy w 2006 roku. 

Zmniejszyły się wydatki gminy ze
względu na przesunięcie terminu reali-
zacji zadań inwestycyjnych z Funduszu
Spójności. Z tego samego powodu
gmina zrezygnowała z pożyczek z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej i Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, które za-
planowano w celu pozyskania środków
na realizację udziału własnego gminy
w projekcie Funduszu Spójności. 

Radni zwiększyli o 95 tys. zł środ-
ki na konserwację budynków komu-
nalnych. O kolejne 654 tys. zł zwięk-
szono wydatki na pokrycie kosztów
postępowania sądowego wraz z odset-
kami o zapłatę zwaloryzowanej kaucji
mieszkaniowej. 

Rada Miejska wyraziła zgodę na za-
trudnienie konsultantów do dopraco-
wania studium wykonalności i wnio-
sków aplikacyjnych do Norweskiego
Mechanizmu Finansowego. Gmina
wystąpi o środki na modernizację sieci
ciepłowniczej. 
Zwiększono do 450 tys. zł (w cyklu
dwuletnim) środki na budowę boiska
wielofunkcyjnego przy szkole podsta-
wowej na Patronacie. Po wykonaniu
kosztorysów budowy ul. Tulipanów
(odcinek 150 m do ul. Geodetów)
zwiększono środki na to zadanie do
kwoty 540 tys. zł. Zadanie będzie re-
alizowane w latach 2005 i 2006. Za-
kres robót obejmuje roboty drogowe
(jezdnia, chodniki), kanalizację desz-
czową i oświetlenie. Zmieniony został

także limit środków na 2006 rok na
budowę ul. Kościuszki na odcinku od
ul. Sienkiewicza do rodna „Solidarno-
ści”. Sporządzone kosztorysy określają
koszt przebudowy ulicy na kwotę 2,1
mln zł. Za tę kwotę wykonana zostanie
jezdnia, chodniki, miejsca parkingowe,
ścieżka rowerowa, a także kanalizacja
deszczowa i sanitarna oraz oświetlenie. 

Zmniejszono wydatki na inwesty-
cje, których realizacja przesunie się
w czasie ze względu na trudności z uzy-
skaniem pozwolenia na budowę oraz
konieczność wykupu gruntu. Zmniej-
szono również koszty realizacji tych za-
dań, które wykonano za kwotę mniej-
szą od planowanej. 

Radni powołali panią Agnieszkę
Kowalską na stanowisko skarbnika
miasta i gminy Piaseczno. 

W kolejnej części obrad radni wy-
rażali zgodę na sprzedaż nieruchomo-
ści oddanych w użytkowanie wieczyste
dotychczasowym użytkownikom. 

Rada Miejska wyraziła zgodę na
użyczenie na 10 lat działki gminnej po-
łożonej w Wólce Prackiej przy ul.
Zdrojowej z przeznaczeniem pod dzia-
łalność rolniczą oraz rekreacyjno-wyp-
oczynkową. Radni zgodzili się także na
zakup na rzecz gminy działki stanowią-
cej część ul. Podleśnej z przeznacze-
niem pod ww. ulicę. 

Zaliczono do kategorii dróg gmin-
nych drogi publiczne lokalne we wsi
Szczaki. 

Radni użyczyli na 15 lat działkę
gminną wraz z budynkiem położoną
w Woli Gołkowskiej na rzecz sołectwa
Woli Gołkowskiej. W związku ze
zmianami ustawy o oświadczeniach ro-
dzinnych radni wprowadzili konieczne
zmiany w statucie Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Podjęto uchwałę o przystąpieniu
Piaseczna do Związku Miast Polskich.
Rada Miejska ustaliła wysokość opłat
pobieranych za korzystanie z pomiesz-
czeń w obiektach oświatowych prowa-
dzonych przez gminę. 

Ostatnią uchwałą radni zatwierdzi-
li taryfy oraz warunki rozliczeń za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę i odprowa-
dzanie ścieków. 

Po odpowiedziach na wnioski i in-
terpelacje sesję zakończono. 

Pełny protokół z sesji Rady
Miejskiej oraz uchwały dostępne
są na stronach internetowych:

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

Sprawozdanie z 41. sesji Rady Miejskiej

Jubilaci na sesji

Przed rozpoczęciem sesji Rady Miejskiej 22 września medalami od prezyden-
ta RP za długoletnie pożycie małżeńskie uhonorowane zostało sześć małżeństw.
W 50. rocznicę ślubu kwiaty i upominki z rąk przewodniczącego Rady i burmi-
strza otrzymali Państwo: Zofia i Jan Jagiełowie, Wacława i Zdzisław Podlascy, Zo-
fia i Tadeusz Nowaczyńscy, Alina i Jerzy Malinowscy, Zofia i Mieczysław Świe-
tlikowie oraz Marianna i Wiesław Grendusowie.

Z wykorzystanych zapisów wynika,
że do tej pory najbardziej „pracowite”
okazały się kamery na skrzyżowaniu ul.
Jana Pawła II i Wojska Polskiego (przy
bazarku) oraz przy ul. Puławskiej i Ja-
na Pawła II. Niemniej decyzje lokaliza-
cyjne dotyczące wszystkich pozosta-
łych kamer także całkowicie potwier-
dziły swoją zasadność. 

Dzięki kamerom ukarano kilkuna-
stu kierowców parkujących swoje po-
jazdy w niedozwolonych miejscach
w centrum Piaseczna, wykryto spraw-
cę wypadku drogowego, który był pod
wpływem alkoholu i dokonał zniszczeń
na ul. Kościuszki, wykryto i zatrzyma-
no sprawców rozboju przy ul. Nada-
rzyńskiej, ukarano kilkanaście osób
spożywających alkohol w miejscach
publicznych, ukarano kilka osób za ce-

lowe zaśmiecanie miasta oraz przyła-
pano na gorącym uczynku sprawcę
kradzieży flagi sprzed Urzędu Miasta. 

Najistotniejsze jest to, że wszyscy
przyzwyczajamy się do tego, że cen-
trum miasta jest w taki sposób dozoro-
wane, co powoduje spadek zachowań
chuligańskich i przestępczych. Kamera
bowiem, w przeciwieństwie do ludz-
kiego oka, dokładnie i chłodno odtwo-
rzy także całość zdarzenia i nie pomyli
się we wskazaniu sprawcy. 

Skuteczność bieżącego wykorzy-
stywania monitoringu zapewne wzro-
śnie z chwilą przeniesienia centrum je-
go zarządzania do nowo budowanej
Powiatowej Komendy Policji oraz za-
trudnienia specjalistów do ich stałej,
bieżącej obsługi. 

Janusz Bielicki 

Monitoring po półroczu
We wrześniu minęło pół roku od zainstalowania
w centrum miasta pierwszych kamer
monitoringu wizyjnego Piaseczna. Na
razie system obsługuje straż miejska,
jednak po otwarciu nowej komendy
policji planowane jest stworzenie
centrum zarządzania systemem przez policję. 

fot. Ł. Wyleziński

Do współpracy przy opracowywa-
niu dokumentu zaproszeni zostali
również radni gminni i powiatowi, re-
prezentanci instytucji finansowych, re-
prezentanci straży miejskiej, policji,
przedsiębiorców, organizacji pozarzą-
dowych oraz przedstawiciele organiza-
cji zrzeszających właścicieli nierucho-
mości. Będą pracowali w ramach tzw.
zespołu doradczego. Na koniec pro-
gram rewitalizacji zostanie przedsta-
wiony do akceptacji Radzie Miejskiej. 

L o k a l n y
Program Rewi-
talizacji (LPR)
jest niezbędny
przy ubieganiu
się o dofinanso-
wanie z Europej-
skiego Funduszu
Rozwoju Regio-
nalnego (EFRR).
Częścią progra-
mu będą kon-
kretne projekty
realizowane nie
tylko przez gmi-
nę, ale również
przez inne instytucje oraz organizacje
społeczne przy udziale środków euro-
pejskich. 

Kto oprócz gmin oraz ich jedno-
stek organizacyjnych może ubiegać się
o dofinansowanie i złożyć wniosek? 

Spółdzielnie mieszkaniowe, insty-
tucje użyteczności publicznej, czyli
np.: policja, straż pożarna, szkoły wyż-
sze, organizacje pozarządowe niedzia-
łające dla zysku, stowarzyszenia, fun-

dacje, kościoły i związki wyznaniowe
(publiczne i non profit), wspólnoty
mieszkaniowe (wyłącznie dla renowa-
cji i konserwacji fasad budynków wraz
z przyległym otoczeniem, znajdują-
cych się w rejestrze zabytków i pod
warunkiem, że wiążą się z utworze-
niem nowych, stałych miejsc pracy)
oraz podmioty wykonujące usługi pu-
bliczne na zlecenie jednostek samo-
rządu terytorialnego, w których więk-
szość udziałów lub akcji posiada mia-

sto. Warunkiem
jest umieszczenie
projektu w Lokal-
nym Programie
Rewitalizacji. 

Masz ciekawy po-
mysł? Zgłoś pro-
jekt do biura pro-
mocji i informacji
gminy. Jeżeli speł-
ni kryteria, zosta-
nie umieszczony
w Lokalnym Pro-
gramie Rewitaliza-
cji. Na stronie

internetowej dostępne są karty projek-
tów wraz z wskazówkami pomocnymi
przy wypełnianiu.
Kartę prześlij na adres:
rewitalizacja@gmina-piaseczno.pl
wraz ze swoimi danymi do kontaktu
lub przekaż w wersji elektronicznej do
biura promocji i informacji gminy.

Przebieg prac można śledzić w serwisie
www.gmina-piaseczno.pl 

PIASECZNO REAKTYWACJA
dokończene ze strony 1

Rewitalizacja oznacza przywraca-
nie do życia i zrównoważony rozwój
określonych terenów i obszarów,
które uległy degradacji i utraciły
możliwości rozwoju społecznego
czy gospodarczego. Celem rewitali-
zacji jest nie tylko modernizacja in-
frastruktury i budynków, ale przede
wszystkim ożywienie społeczne
i gospodarcze miasta oraz zwiększe-
nie potencjału turystycznego i kul-
turalnego.
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Burmistrz zatwierdził przetargi: 
◗ na wykonanie projektu budowlano-w-
ykonawczego ul. Wilanowskiej na odcin-
ku od rowu Jeziorki do ul. Działkowej
w Józefosławiu o dł. 760 mb wraz z po-
zwoleniem na budowę. Wykonawca - fir-
ma A-PRO z Opaczy, za cenę ryczałtową
brutto 82 960 zł; 
◗ na budowę oświetlenia ulicy Ptaków
Leśnych w Jastrzębiu. Wykonawca - fir-
ma Zakład Konserwacyjno-Remontowy
Sieci i Urządzeń Elektroenergetycznych
Cieślikowski z Wolicy, za cenę ryczałto-
wą brutto 184 682,31 zł; 
◗ na remont Wiejskiego Ośrodka Zdro-
wia w Złotokłosie. Wykonawca - Zakład
Remontowo-Budowlany Jerzy Nowak
z Zalesia Górnego, za cenę ryczałtową
brutto 104 715,74 zł; 
◗ na przebudowę ul. Chełmońskiego na
odcinku od ul. Broniewskiego do ul.
Reymonta wraz z budową kanalizacji sa-
nitarnej w Piasecznie. Wykonawca - fir-
ma Fal-Bruk z Warszawy za cenę ryczał-
tową brutto 731 579,88 zł; 
◗ na remont ogrodzenia boiska sporto-
wego w Zalesiu Górnym. Wykonawca -
Zakład Remontowo-Budowlany Adam
Konikiewicz z Piaseczna, za cenę ryczał-
tową brutto 59 717,46 zł; 
◗ na sieć wodociągową w miejscowości
Kolonia Nowinki z przyłączami. Wyko-
nawca - firma Aquarius&Co Iwona Górz-
kowska-Jarząbek z Piaseczna, za cenę ry-
czałtową brutto 542 656,98 zł; 
◗na remont chodników wzdłuż ul. Woj-
ska Polskiego na odcinku od ul. Jana
Pawła II do ul. Kusocińskiego wraz z doj-
ściem do przystanku autobusowego przy
ul. Kusocińskiego w Piasecznie. Wyko-
nawca - firma Appia T. Kazalski z Pia-
seczna, za cenę ryczałtową brutto
150 000 zł; 
◗na odbudowę rowu melioracyjnego we
wsi Szczaki. Wykonawca - firma Hydro-
techniczno-Budowlana „Hydrodom”
z Tarnowa, za cenę ryczałtową brutto
19 917,27 zł; 
◗ na budowę III etapu Drogi Dzików na
odcinku od ul. Jastrzębi Lot do ul. Kora-
lowe Dęby. Wykonawca - firma Appia T.
Kazalski z Piaseczna, za cenę ryczałtową
brutto 433 000 zł; 
◗na budowę Szkoły Podstawowej z małą
salą gimnastyczną, Gimnazjum 
z wyposażeniem oraz zagospodarowa-
niem terenu w Józefosławiu. Wykonawca
- firma PPU Zambet SA z Pułtuska, za
cenę ryczałtową brutto 15 769 086,52 zł; 
◗na budowę fragmentów sieci wodocią-
gowej wraz z fragmentami przyłączy do
działek w ulicach Przesmyckiego, Julia-
nowskiej, Okrzei, Iwaszkiewicza w Pia-
secznie. Wykonawca - firma Aqu-
arius&Co Iwona Górzkowska-Jarząbek
z Piaseczna, za cenę ryczałtową brutto
345 289,03 zł; 
◗ na budowę oświetlenia ulicznego przy
ul. Bobrowieckiej i Mazowieckiej w Ka-
mionce i Bobrowcu. Wykonawca - Za-
kład Konserwacyjno-Remontowy Sieci
i Urządzeń Elektroenergetycznych Cie-
ślikowski z Wolicy, za cenę ryczałtową
brutto 79 054,95 zł; 
◗ na budowę oświetlenia przy ul. Wi-
chrowej, Bajkowych Domków i Czaro-
dziejskiej 
w Wólce Kozodawskiej. Wykonawca -
Zakład Konserwacyjno-Remontowy Sie-
ci i Urządzeń Elektroenergetycznych
Cieślikowski z Wolicy, za cenę ryczałto-
wą brutto 85 207,25 zł; 
◗na budowę oświetlenia ulicy Źródlanej
w Wólce Kozodawskiej. Wykonawca -
Zakład Konserwacyjno-Remontowy Sie-
ci i Urządzeń Elektroenergetycznych
Cieślikowski z Wolicy, za cenę ryczałto-
wą brutto 46 849,39 zł; 
◗ na budowę wodociągu w Wólce Prac-
kiej PGR. Wykonawca - PBPiRI Kołdico,
za cenę ryczałtową brutto 135 176,12 zł; 
◗ na wymianę instalacji zimnej wody
w komunalnym budynku mieszkalnym
przy ul. Fabrycznej 7 w Piasecznie. Wy-
konawca - PPUH Ventech-International
Sp. z o. o. z Warszawy, za cenę ryczałto-
wą brutto 42 655 zł; 

◗na wykonanie sieci i przyłączy dodatko-
wych II i III etapu (wg projektu IV eta-
pu) w miejscowości Wola Gołkowska.
Wykonawca - firma PB Kamibud sp. j.,
za cenę ryczałtową brutto 193 265,09 zł; 
◗ na dokończenie budowy budynku so-
cjalnego typ A 32 lokalowego w Juliano-
wie przy ul. Urbanistów. Wykonawca -
Spółdzielnia Budowlana SKOMAND
z Ełku, za cenę ryczałtową brutto
601 371,04 zł; 
◗ na modernizację istniejącego odwod-
nienia w miejscowości Złotokłos od Ka-
nału Złotokłos poprzez ul. Warszawską,
Jałowcową, Sosnową do ul. Rzecznej.
Wykonawca - firma Hydrotechniczno-
-Budowlana „Hydrodom” z Tarnowa, za
cenę ryczałtową brutto 388 930,08 zł; 

Burmistrz ogłosił przetargi: 
◗ na budowę fragmentów kanalizacji sa-
nitarnej podciśnieniowej w Głoskowie; 
◗ na budowę fragmentów sieci kanaliza-
cji sanitarnej w ulicach Chyliczkowskiej
i Zielonej w Piasecznie; 
◗ na budowę kanalizacji sanitarnej
w Wólce Kozodawskiej w rejonie ul.
Herbacianej Róży i w Jesówce przy ul.
Dzikich Gęsi; 
◗ na budowę fragmentów kanalizacji sa-
nitarnej podciśnieniowej w Woli Goł-
kowskiej i Robercinie (etap IV - sieć
w ulicach Gościniec i Podskarbińskiej do
Domu Opieki Społecznej); 
◗na wykonanie prowizorycznej niskopa-
rametrowej preizolowanej sieci cieplnej
DN 150 mm (tylko przewód zasilający)
o długości ok. 240 m wzdłuż ul. Wojska
Polskiego w Piasecznie - usunięcie awa-
rii; 
◗ na szacowanie wartości nieruchomości
gruntowych we wsi Jesówka; 
◗ na wykonanie projektu budowlano-w-
ykonawczego ulicy Modrzewiowej na od-
cinku od ul. Stołecznej do al. Brzóz oraz
projektu placu zagospodarowania przy
kościele łącznie z parkingami o łącznej
dł. 800 m wraz z opracowaniem specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru
robót i uzyskaniem pozwolenia na budo-
wę; 
◗ na opracowanie SIWZ dla kontraktu
oczyszczalni ścieków w Piasecznie, reali-
zowanego w ramach projektu Funduszu
Spójności - „Program gospodarki wod-
no-ściekowej w Piasecznie”; 
◗ na wykonanie jednofunkcyjnego węzła
cieplnego dla potrzeb centralnego ogrze-
wania w komunalnym budynku mieszkal-
nym w Piasecznie przy ul. Fabrycznej 2;
◗ na wykonanie obrukowania studni ka-
nalizacyjnych betonowych w drogach
gruntowych w Zalesiu Dolnym; 
◗ na przebudowę ul. Kościuszki na od-
cinku od ul. Sienkiewicza do ronda „So-
lidarności” (skrzyżowanie z ul. 17 Stycz-
nia - ul. Gerbera) wraz z robotami towa-
rzyszącymi; 
◗ na wykonanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej dla budowy wysoko-
parametrowej sieci i przyłączy cieplnych
w rejonie ulic: Puławska, Wojska Pol-
skiego, Kusocińskiego, Fabryczna w Pia-
secznie (do budynku prokuratury); 
◗na nadzór nad realizacją projektu „Pro-
gram gospodarki wodno-ściekowej
w Piasecznie”; 
◗ na budowę brakującego odcinka sieci
wodociągowej i brakujących przyłączy
wodociągowych oraz budowę brakujące-
go odcinka sieci kanalizacyjnej i brakują-
cych przyłączy kanalizacyjnych w ulicy
Nowej w Piasecznie; 
◗ na doposażenie węzła cieplnego oraz
wymianę c. o. w budynku przychodni
w Piasecznie przy ul. Fabrycznej 1. 

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

1 września burmistrz wziął udział
w uroczystym rozpoczęciu roku szkolne-
go w Gimnazjum nr 2. 

1 września burmistrz i radni uczest-
niczyli w uroczystościach z okazji 66.
rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

3 września burmistrz wziął udział
w spotkaniu integracyjnym z mieszkań-
cami wsi Jesówka. 

9 września odbyło się spotkanie bur-
mistrza z dyrektorem finansowym
Thomson Display Sp. z o. o. nt. sytuacji
firmy po zmianie właściciela. W planach
firmy jest dalsza rozbudowa zakładu. 

9 września burmistrz uczestniczył
w uroczystych obchodach 30-lecia po-
wstania malarskiej Grupy Piaseczno. 

10 września burmistrz był na otwar-
ciu I Mityngu Paraolimpijskiego im.
prof. Mariana Weissa w Stołecznym
Centrum Rehabilitacji w Konstancinie. 

11 września burmistrz wziął udział
w uroczystościach z okazji 50-lecia po-
wstania Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kotorydzu. 

11 września burmistrz uczestniczył
w festynie pod hasłem „Moda na sport,
moda na zdrowie” 
w Chylicach. 

15 września burmistrz i radni wzięli
udział w uroczystym wmurowaniu ka-
mienia węgielnego pod nowy budynek
posterunku policji w Zalesiu Górnym. 

16 września burmistrz i radni uczest-
niczyli w obchodach 100-lecia powstania
Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

17 września burmistrz był na spotka-
niu integracyjnym zorganizowanym przez
grono pedagogiczne i radę rodziców
w Szkole Podstawowej nr 2 w Piasecznie. 

17 września burmistrz brał udział we
mszy świętej z okazji pięciolecia odsło-
nięcia pomnika Pamięci Leśników Mazo-
wieckich na uroczysku Zimne Doły. 

17 września burmistrz i radni
uczestniczyli w obchodach 66. rocznicy
agresji sowieckiej na Polskę we wrześniu
1939 roku. 

18 września burmistrz i radni wzięli
udział w dziękczynnej mszy świętej w ko-
ściele św. Anny w Piasecznie z okazji po-
wiatowych dożynek, a także w Jarmarku
Piaseczyńskim. 

Na posiedzeniach kierownictwa były
omawiane bieżące sprawy, w tym m. in.: 

Zapoznano się z informacją nt. ilości
osób, które nie mają zawartych umów na
odbiór nieczystości w poszczególnych
miejscowościach (w Piasecznie - 1454
osób, w Chylicach - 206 osób, w Głosko-
wie - 277 osób, w Gołkowie - 301 osób,
w Józefosławiu - 310 osób, w Zalesiu
Dolnym - 1042 osoby, w Zalesiu Gór-
nym - 808 osób, w Złotokłosie - 256
osób). Zdecydowano, że strażnicy miej-
scy przy udziale policjantów mają prze-
prowadzić ponowne kontrole nierucho-
mości, których właściciele nie zawarli
stosownych umów. 

Omówiono kwestie wydania warun-
ków zabudowy na zakład przetwórstwa
mięsnego i garmażeryjnego w Głoskowie
i zdecydowano, że należy przesunąć ter-
min załatwienia sprawy, gdyż przed wy-
daniem decyzji winny być rozpatrzone
wszystkie zarzuty i protesty, które wpły-
wają do urzędu. 

Omówiono i rozpatrzono uwagi zło-
żone do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części
wsi Głosków. 

Burmistrz na bieżąco rozpatruje wnioski
o rozłożenie na raty czynszów dzierżaw-
nych i przedłużenie umów dzierżaw oraz
wnioski podmiotów gospodarczych
o umorzenie lub rozłożenie na raty należ-
ności podatkowych, pozwolenia na
sprzedaż alkoholu itp. 

Omawiane są na bieżąco wnioski komisji
problemowych RM - informacja pisem-
na o podjętych czynnościach związanych
z tymi wnioskami przedkładana jest prze-
wodniczącemu Rady Miejskiej. 

Burmistrz przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek po uprzed-
nim umówieniu spotkania. 
Tel. 701 75 88

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przedstawia radnym sprawozdanie z pra-
cy pomiędzy sesjami Rady. Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych spraw i problemów,
którymi burmistrz i kierownictwo zajmowali się od 30 sierpnia do 22 września 2005 roku. 

Na uroczystość oprócz przedsta-
wicieli władz samorządowych z całego
powiatu piaseczyńskiego oraz policjan-
tów z komendy powiatowej obecni by-
li m.in. minister spraw wewnętrznych
i administracji Ryszard Kalisz, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Finansów
Elżbieta Suchocka-Roguska oraz ko-
mendant stołecznej policji nadinsp.
Ryszard Siewierski i zastępca komen-
danta głównego policji nadinsp. Da-
riusz Nagański. 

Poświęcenia kamienia węgielnego
oraz terenu pod budowę posterunku
dokonał proboszcz parafii św. Huberta
ks. Wiktor Ojrzyński. Komendant sto-
łecznej policji Ryszard Siewierski obie-
cał, że posterunek zostanie otwarty już
na wiosnę przyszłego roku. 

Inwestycja finansowana jest ze
środków Komendy Stołecznej Policji,
zaś teren pod jej budowę przekazany
został przez gminę Piaseczno. 

Działka przy ul. Koralowych Dę-
bów jeszcze w latach 30. ubiegłego
wieku przeznaczona była pod budowę
posterunku. Po latach dzięki stara-
niom Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia

Górnego wybudowany zostanie na niej
posterunek policji. 

Posterunek swoim zasięgiem obej-
mować będzie oprócz Zalesia Górnego
także Chojnów, Orzeszyn, Pilawę, Je-
sówkę, Wólkę Kozodawską, Jazgarzew,
Łbiska, Pęchery i Grochową, w sumie
teren zamieszkany przez 8 tys. miesz-
kańców. 15 policjantów będzie miało
do swojej dyspozycji trzy samochody,
dwa motorowery, dwa rowery oraz
nowoczesny sprzęt komputerowy
i łącznościowy. 

Wspólnym zamierzeniem burmi-
strza Józefa Zalewskiego oraz komen-
danta powiatowego policji Wiesława
Tylczyńskiego jest umożliwienie jak
najłatwiejszego kontaktu mieszkańców
z policją, a policjantom stworzenie jak
najlepszych warunków pracy. Dlatego
samorząd gminy wspólnie z komendą
powiatową rozszerzać chcą sieć komi-
sariatów i posterunków, by policjanci
byli jak najbliżej mieszkańca. Po za-
kończeniu inwestycji w Zalesiu Gór-
nym planowane jest stworzenie kolej-
nego posterunku policji w Złotokłosie. 

Posterunek w Zalesiu Górnym
W centrum Zalesia Górnego przy ul. Koralowych Dębów sta-
nie wkrótce nowy posterunek policji. W czwartek 16 wrze-
śnia okoliczni mieszkańcy i zaproszeni goście byli świadkami
wmurowania kamienia węgielnego pod jego budowę. 

Wmurowania aktu erekcyjnego dokonują burmistrz Józef Zalewski
oraz komendant Wiesław Tylczyński

fot. D. Putkiewicz

Wstęgę w nowo przejętym zakła-
dzie przeciął Pradipkumar Dhoot
- prezydent firmy Videocon Interna-
tional wspólnie z Ambasadorem Indii -
Anil Wadhwa oraz burmistrzem gminy
Piaseczno Józefem Zalewskim. 

Firma ma poważne plany wobec
polskiego zakładu i w najbliższym roku
zamierza zainwestować tu 25 mln do-
larów. Nie planuje się też żadnych

zwolnień, jak zapewnia Marek Gołda -
dyrektor generalny Thomson Displays
Polska. 

Fabryka nadal produkowała będzie
kineskopy z logo Thomsona. Razem
z zakładem w Piasecznie Videocon ku-
pił od Thomsona fabryki w Meksyku,
Chinach i Włoszech za 240 mln euro,
niedawno przejął też indyjski oddział
firmy Electrolux.

Hindusi inwestują
w Thomsona
Indyjska firma Videocon oficjalnie przejęła fabrykę Thom-
son Displays Polska w Piasecznie. W piątek, 7 październi-
ka, przecięto wstęgę w zakładzie symbolizującą dalszy
rozwój i inwestycje w firmie.

fot. D. Putkiewicz
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Ceremonia otwarcia stylizowana
była na otwarcie Igrzysk Olimpijskich.
Boisko przystrojone było niczym sta-
dion w Atenach, a nad bramką wisiała
flaga z kołami olimpijskimi. Uczniowie
ubrani w starożytne stroje przybliżyli
zaproszonym gościom krótką historię
sportu i wykonali program artystyczny.
Przecięcia wstęgi na nowootwartym
boisku dokonali dyrektor szkoły Kry-
styna Łęcka oraz burmistrz Józef Za-
lewski. Następnie burmistrz wspólnie
z p. Erwiną Ryś-Ferens (byłą olimpij-
ką, obecnie radną sejmiku wojewódz-
kiego) oraz reprezentantem szkoły, za-
palili znicz olimpiski. 

Boisko przy ul. Świętojańskiej ma
wymiary 27 na 47 metrów i na-
wierzchnię ze sztucznej trawy. Jest to
boisko wielofunkcyjne. Można na nim
grać w piłkę nożną, wykorzystując całe
boisko lub podzielić na dwa mniejsze
boiska do gry w koszykówkę. W razie
potrzeby można tez grać w piłkę ręcz-
ną, wystarczy zainstalować odpowied-
nie bramki. 

Nowoczesna, sztuczna nawierzch-
nia ma wiele zalet. Jest wystarczająco
miękka do gry w piłkę nożną i wystar-
czającą twarda do koszykówki. Dzięki
swoim właściwościom jest bardzo bez-
pieczna - w przypadku przewrócenia
się na nią nie powoduje większych ob-
rażeń. 

Zimą może być zalewana wodą
i zamieniać boisko w lodowisko. 

Latem natomiast na boisku nie ma
prawa być ani kropli wody - boisko
i przyległy teren zostały zdrenowane
i woda jest odprowadzana, tak by nie
przeszkadzała w uprawianiu sportu. 

Kosze mają regulowaną wysokość,
więc w koszykówkę mogą grać dzieci
w różnym wieku. Powstała tez nowa,

4-torowa bieżnia o długości 60 me-
trów i skocznia do skoków w dal. Bież-
nia również posiada nowoczesną na-
wierzchnię z tworzywa sztucznego
„Tetrapur”. 

Teren wokół boiska został zniwe-
lowany i uporządkowany. Na jego czę-
ści, powstanie miejsce do gier i zabaw
dla dzieci - jeszcze w tym roku pojawią
się tam stoliki i ławki. Także wzdłuż
ogrodzenia pojawią się siedzenia dla
publiczności. 

W przyszłym roku cały teren zo-
stanie oświetlony, powstanie też zupeł-
nie nowe boisko typu „Bingen”. Jest to
ogrodzone, wielofunkcyjne boisko
przeznaczone zwłaszcza dla młodszych
dzieci. Na jego budowę gmina zamie-
rza pozyskać środki z tzw. funduszy
norweskich - możliwe jest dofinanso-
wanie aż 80% wartości inwestycji. 

Dotychczasowe prace na terenie
sportowym przy SP nr 1 kosztowały
490 tys. zł. Tyle kosztowała budowa
boiska, bieżni, skoczni, drenaż terenu,
a także remont ogrodzenia i zaplecza
sanitarnego. Większość pieniędzy wy-

łożyła Gmina Piaseczno natomiast 100
tysięcy złotych udało się pozyskać
z Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu. 

To nie koniec inwestycji sporto-
wych gminy. 14 października otwar-
te zostanie drugie nowoczesne bo-
isko - przy SP nr 2. Będzie miało ta-
ką sama nawierzchnię jak to przy
szkole nr 1 i będzie jeszcze większe
31 na 47 m. 

Obecnie rozpisano przetarg na
budowę podobnego boiska przy filii
SP nr 5 przy ul. Nefrytowej. W pla-
nach na przyszły rok jest budowa ca-
łego kompleksu sportowego na tere-
nie gimnazjum przy Al. Kalin (boisko
40 na 65 m, bieżnia, skocznia, bo-
isko typu „Bingen, boisko do siat-
kówki), a także zespołu sportowego
(boiska, korty tenisowe, skate park)
w Zalesiu Górnym, obsługującego
szkołę podstawową i gimnazjum.
Gmina stara się uzyskać dofinanso-
wanie dla wszystkich tych inwestycji
ze środków europejskich i z MENiS.

red.

Boisko już otwarte!
W piątek 30 września odbyło się uroczyste otwarcie boiska na terenie Szkoły Podstawo-
wej nr 1, przy ul. Świętojańskiej 18 w Piasecznie. Dzięki przeprowadzonemu w czasie
wakacji remontowi, jest to najnowocześniejsze boisko w gminie. Już za kilka tygodni
otwarte zostanie drugie tak nowoczesne boisko, a w przyszłym roku kolejne trzy. Ozna-
cza to, że ciągu kilku miesięcy młodzież z gminy Piaseczno otrzyma do dyspozycji pięć
nowoczesnych obiektów sportowych. 

Pani dyrektor Krystyna Łęcka celnym strzałem na bramkę

Marek Flak
przewodniczący komisji
kultury fizycznej, sportu
i turystyki 

Pod koniec września miało miejsce bardzo
ważne wydarzenie dla wszystkich osób związanych
ze Szkołą Podstawową nr 1 w Piasecznie. Odbyło
się tam otwarcie pierwszego gminnego boiska
o syntetycznej nawierzchni ze sztucznej trawy.
Z tej okazji uczniowie stworzyli wspaniałe wido-
wisko artystyczne dając wyraz swojej radości, że mogą wreszcie grać na
obiekcie z prawdziwego zdarzenia. 

Podziękowaniom w trakcie przecinania wstęgi nie było końca, dostały
się one także wielu osobom które niewiele lub zgoła nic nie zrobiły, aby po-
pierać program budowy boisk. Pomimo to pragnę jeszcze raz podkreślić
i złożyć jeszcze raz podziękowania osobom, którym się one rzeczywiście na-
leżą. Szczególnie gratuluję wnioskodawcy, radnemu Pawłowi Dziekanow-
skiemu, który jako absolwent tej szkoły wiedział jak potrzebna jest to inwe-
stycja. Dziękuję wszystkim pozostałym członkom Komisji Sportu: Marcino-
wi Otrębie, Wojciechowi Kaczorowskiemu, Jarosławowi Brinkenowi oraz
rzecz jasna panu Jackowi Świetlikowi. To dzięki nim rozpoczął się program
budowy boisk o sztucznych nawierzchniach. Zrealizowanie tej inwestycji nie
byłoby jednak możliwe gdyby nie jednomyślne poparcie całej Rady Miejskiej
by umieścić ten projekt w budżecie na 2005 rok. 

Już wkrótce nastąpi otwarcie drugiego boiska ze sztuczną trawą przy
szkole w Zalesiu Dolnym, którego otwarcie z przyczyn administracyjnych
uległo opóźnieniu. Mam nadzieję, że sukces programu budowy boisk
o sztucznej nawierzchni spowoduje, że Rada Miejska zatwierdzi wydatki na
2006 r., pośród których znajdą się projekty boisk przy Gimnazjum nr
1 i Szkole Podstawowej w Głoskowie oraz wykonanie gotowych już projek-
tów na boiska przy OS. Patronat i przy Gimnazjum nr 2 w Piasecznie.

fot. Ł. Wyleziński

Uroczystości roz-
poczęła Msza Św. 
odprawiona w koście-
le św. Anny przez ka-
pelana krwiodawców
Polski ks. ppłk. Zeno-
na Surmę. Wzięło
w niej udział dziesięć
delegacji oraz poczty
sztandarowe krwio-
dawców z całej Polski.
Oprawę mszy stworzył
Piaseczyński chór Li-
ra. 

Następnie uroczy-
stości przeniosły się do
sali bankietowej w Sie-
dliskach, gdzie przed-
stawiciele władz samo-
rządowych oraz człon-
kowie zarządu okręgo-
wego i rejonowego
PCK wręczyli wyróż-
nionym krwiodawcom
odznaczenia oraz upo-
minki ufundowane
przez firmę Thomson. 

Najważniejsze od-
znaczenie Honorowe-
go Krwiodawstwa PCK

„Kryształowe Serce”
otrzymali: Jan Zieliń-
ski za oddanie 47,65
litrów krwi oraz Marek
Dąbrówka za 46,95 li-
trów oddanej krwi. 

Po części oficjalnej
ponad setka krwio-
dawców bawiła się na
składkowej imprezie,
przy muzyce zespołu
kierowanego przez
członka klubu krwio-
dawców Grzegorza
Kowalskiego. 

Głównym sponso-
rem uroczystości była
Spółka Thomson Di-
splays Polska w Pia-
secznie oraz NSZZ
Solidarność i Związek
Pracowników Thom-
sona reprezentując
załogę przedsiębior-
stwa. Współorganiza-
torami była zaś gmina
Piaseczno oraz staro-
stwo piaseczyńskie.

Dar Krwi
Najbardziej humanitarnym i bezcennym darem jaki możemy podarować bliźniemu jest krew. W Piasecznie
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK istnieje przy zakładach Thomson Display Polska. 1 października ob-
chodził on swoje 40. urodziny, na które przyjechały delegacje krwiodawców z całej Polski.

Historia Klubu 

Klub Honorowych Dawców Krwi powstał w 1965 roku przy
Zakładach Lamp Oscyloskopowych „Zelos” w Iwicznej. Pierwszym
prezesem klubu był Zbigniew Kucharski, w kolejnych latach funk-
cję te sprawowali: Jarosław Kalaman następnie Jan Woś, a od 1999
roku do dziś Janusz Utrata. 
W 1979 roku siedziba Klubu HDK w Piasecznie przeniosła się do
Zakładów Polkoloru (obecnie Thomson Displays Polska). 

W okresie 40 lat działalności 3 tysiące członków Klubu odda-
ło łącznie 4286 litrów krwi. Największym osiągnięciem było odda-
nie 204,65 litrów w 2001 roku. Obecnie w Klubie zrzeszonych jest
114 czynnych członków, z których wielu odznaczonych jest naj-
wyższymi odznaczeniami Państwowymi i Stowarzyszenia PCK.

fot. D. Putkiewicz

Pierwszego dnia odbędą się uro-
czystości oficjalne, nad którymi hono-
rowy patronat objął Burmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno Pan Józef Zalewski.
Sobota zaś będzie sentymentalną po-
dróżą w przeszłość, kiedy to na zjeź-
dzie spotkają się absolwenci, którzy
ukończyli szkołę w latach 1945-1995. 

Pierwszy dzwonek uczniowie
Krauzówki usłyszeli 1 września 1955
r., kiedy oddany został do użytku no-
wy, upragniony przez wszystkich budy-
nek szkoły. Wcześniej dzieci uczyły się
w domu profesora Władysławem Ra-
dwana i jego żony Heleny przy ul. An-
ny Jagiellonki 7 (obecnie 10), gdzie
w czasie wojny pani Ewa Krauze znala-
zła schronienie po wypędzeniu z Byd-
goszczy. W latach 1939-1945 wspól-
nie prowadzili oni tajne nauczanie,
a rok szkolny 1944/45 zakończył się
już w zalegalizowanej przez polskie
władze Prywatnej Szkole Powszechnej
Ewy Krauzowej. Jednak już w tamtej
chwili było wiadomo, że willa państwa
Radwanów jest rozwiązaniem tymcza-

sowym. Przez kolejne 10 lat trwała
walka pani Ewy Krauze o założenie pu-
blicznej placówki oświatowej i to ta-
kiej, o której będzie można mówić, że
jest z prawdziwego zdarzenia. Świado-
mość wartości jaką jest dobra edukacja
była dla Niej imperatywem pozwalają-
cym pokonywać wielorakie trudności
na drodze do upragnionego celu. 

Dzięki niestrudzonemu wysiłkowi
Przewodniczącej Komitetu Budowy
Szkoły, Zalesianom, wspaniałym Ro-
dzicom, nauczycielom i młodzieży, po-
mimo wielu chwil zwątpienia i nie-
pewności, stanął gmach szkoły. Marze-
nie stało się rzeczywistością. 

W 1994 roku Szkoła Podstawowa
nr 2 w Zalesiu Dolnym otrzymała imię
Ewy Krauze, na uroczystościach tych
obecna była sama patronka. Złotych
godów już nie doczekała, ale jesteśmy
przekonani, że tak wielu z nas nauczy-
ła tak wiele, że może być dumna z ca-
łej społeczności swojej ukochanej
szkoły: Szkoły z klasą.

Złote gody Krauzówki
W dniach 14 i 15 października 2005 w Szkole Podstawowej nr 2 od-
będą się uroczystości związane z jubileuszem 60-lecia działalności
szkoły oraz 50-lecia istnienia budynku szkoły przy Alei Kasztanów 12.

Każdy absolwent, który chce wziąć udział w zjeździe proszony jest
o dokonanie wpłaty na konto Komitetu Rodzicielskiego K. R. 43
1020 1169 0000 8702 0012 0311 - koniecznie z dopiskiem Absol-
went albo bezpośrednio w sekretariacie szkoły od poniedziałku do
piątku, w godz. 8: 00-15: 00. Wysokość opłaty wynosi 100 zł od
osoby lub 160 zł jeśli absolwenci są małżeństwem.

Założycielka i pierwsza dyrektor Ewa Krauze - dzisiejsza
patronka szkoły - przed nowootwartym budynkiem szkoły



Na przełomie września i paździer-
nika 1914 r. w wyniku działań wojen-
nych, gdy toczyła się bitwa w rejonie
Gołków-Sękocin, część Jazgarzewa
łącznie z drewnianym Kościołem ule-
gła spaleniu. Tragedia ta oraz bezrad-
ność mieszkańców wobec żywiołu sta-
ły się przyczyną założenia w połowie
października 1915 r. Ochotniczej Stra-
ży Ogniowej w Jazgarzewie. Inicjatora-
mi powołania jednostki byli mieszkań-
cy wsi oraz dzierżawcy okolicznych
majątków. Pierwszym prezesem wy-
brany został dzierżawca majątku Pę-
chery p. Szatkowski, naczelnikiem zaś
p. Nowakowski - dzierżawca majątku
Łbiska. W 1917 roku oddział liczył już
39 strażaków, którzy w większości re-
krutowali się z samego Jazgarzewa oraz
okolicznych wsi: Grochowej, Gołkowa
i Robercina. 

Lata 1919-1922 były okresem
przerwy w działalności Straży, ponie-
waż większość strażaków bądź ochot-
niczo, bądź z poboru poszła do wojska
w związku z wojną polsko-bolszewicką.
We wrześniu 1922 r. Straż wznawia
działalność. Naczelnikiem zostaje na-
uczyciel Józef Gołębiewski zaś preze-
sem kierownik szkoły w Jazgarzewie
Tomasz Turowski. W 1934 naczelni-
kiem zostaje młody, energiczny miesz-
kaniec Jazgarzewa Wiktor Maciak, któ-
ry sprawuje swoją funkcję aż do wybu-
chu II wojny światowej. W okresie
okupacji hitlerowskiej Straż ogranicza
swoją działalność lecz się nie rozwiązu-
je. Po wojnie w 1950 roku naczelni-
kiem wybrany zostaje Eugeniusz Mir-
kowski, wtedy też zakupiony zostaje
samochód ciężarowy marki Dodge,
który służył aż do roku 1964. Kolej-
nym nabytkiem był samochód marki
Steyer, na którym zamontowano becz-
kę i tym samym jazgarzewska straż sta-
ła się bardziej operatywna, gdyż do po-
żaru przybywała z wodą. W uznaniu
zasług w 45. rocznicę założenia jed-
nostka jako jedna z pierwszych na Ma-
zowszu otrzymuje sztandar. W 5 lat
później z okazji oddania do użytku roz-
budowanej i zmodernizowanej remizy
- sztandar zostaje odznaczony „Złotym
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”

przyznanym przez zarząd Główny OSP.
Funkcję prezesa w kolejnych latach
pełnili: Eugeniusz Mirkowski, Włodzi-
mierz Lubański, Ignacy Parol, zaś sta-
nowisko naczelnika: Stanisław Lenar-
czyk, Ignacy Parol, Kazimierz Parol,
Marian Nowak. 

W 2003 r. na Nadzwyczajnym Ze-
braniu Wyborczym powołano na sta-
nowisko prezesa Piotra Nowaka, a na
stanowisko naczelnika Marka Piotrow-
skiego. 

W ostatnich latach jazgarzewscy
strażacy coraz częściej wysyłani są do
akcji na terenie gminy Piaseczno i po-

za gminę. W 1992 r. jedna sekcja
wzięła tygodniowy udział w akcji ga-
szenia pożaru lasu Kuźni Raciborskiej.
Dzięki prężnej działalności w 1995 ro-
ku jednostka została włączona do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśnicz-
ego. W roku 2004 OSP Jazgarzew
mieści się w pierwszej trzydziestce naj-
bardziej mobilnych jednostek w woj.
mazowieckim i ma na swoim koncie
108 wyjazdów do akcji ratowniczo-g-
aśniczych. 

Należy zaznaczyć, że wyszkolenie
osób należących do sekcji jak i dyspo-
nowany sprzęt umożliwia zarówno ga-
szenie pożarów jak i usuwanie znisz-
czeń jak np. przewrócone drzewa, za-
lane posiadłości, gniazda niebezpiecz-
nych owadów. 

W tym roku strażacy z Jazgarzewa
wzywani byli do akcji już 116 razy.

Obecnie jednostka liczy 36 członków
czynnych, 3 honorowych i jednego
wspierającego. Od grudnia 2004 r.
prężnie działa powołana na nowo Mło-
dzieżowa Drużyna Pożarnicza składają-
ca się 7 druhów. OSP Jazgarzew wypo-
sażona jest w dwa samochody gaśnicze:
ciężki samochód bojowy Jelcz typu
GCBA oraz średni STAR-224 typu
GBA. 

Warto dodać, ze oprócz działalno-
ści statutowej jednostka bierze udział
w różnych uroczystościach zarówno
strażackich, państwowych oraz ko-
ścielnych. Przykladem może być np.

czerwcowa pielgrzymka jazgarzewskich
strażaków do Częstochowy, jak i udział
w uroczystościach w Niepokalanowie. 

Opracował: 
Naczelnik OSP Jazgarzew

Marek Piotrowski
Na podstawie materiałów 

Włodzimierza Lubańskiego

Zarząd OSP Jazgarzew pragnie
szczególnie podziękować Państwu
Długołęckim za ufundowanie tabli-
cy pamiątkowej oraz Państwu Marii
i Henrykowi Olek z Jazgarzewa za
wsparcie finansowe organizowanych
obchodów jubileuszowych. 

12 października, nr 8 (132) 2005 5AKTUALNOŚCI

Historia OSP Jazgarzew

90 lat OSP w Jazgarzewie
1 października odbyły się obchody 90. rocznicy założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie. 

Uroczystości rozpoczęły się
mszą świętą, po której dokonano
wręczenia odznaczeń państwowych
i pożarniczych. Pamiątkową statuet-
kę św. Floriana otrzymał Włodzi-
mierz Lubański - zasłużony działacz
miejscowej straży pożarnej. 

Następnie dokonano odsłonię-
cia pamiątkowej tablicy na budynku
remizy. Na uroczystości obok
przedstawicieli samorządu obecny
był senator Robert Smoktunowicz
Impreza zaś zakończyła się tradycyj-
ną zabawą taneczną. 

fot. D. Putkiewicz

Podziękowania

W trakcie imprezy obejrzeć można
było spektakl pt. „Jaś i Małgosia”
w wykonaniu wspaniałego zespołu ak-
torów, w którego skład weszli rodzice
uczniów. Program ten - z dużym aplau-
zem - prezentowany był wcześniej na
czerwcowych Piaseczyńskich Teatra-
liach Sobótkowych. 
Inną atrakcją podczas zalesiańskiego fe-
stynu była wystawa psów - niekoniecz-
nie rasowych, ale ukochanych. Każdy
z uczestników konkursu otrzymał pa-
miątkowy dyplom, a zwycięzcy po-
szczególnych kategorii wspaniałe me-
dale, specjalnie wybite na tę okazję. 

Obserwować można było też umie-
jętności młodych karateków, tańce
sportowe zespołu Hand to Hand i lu-
dowe w wykonaniu klasy 4a i 3c. 
Na stoisku z książkami otrzymać moż-
na było własnoręczny wpis autorki, mieszkanki Zalesia - pani Manuli Kalickiej -
w jej najnowszej powieści pt. „Szczęście za progiem”. 

Szkoła dziękuje rodzicom za przygotowane smakołyki oraz sponsorom za
przekazane nagrody, zapraszając na kolejne obchody święta ziemniaka w przy-
szłym roku. 

Pożegnanie lata - święto ziemniaka
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze pożegnała lato pod-
czas festynu szkolnego, który integrował mieszkańców Zale-
sia Dolnego przy wspólnym pieczeniu ziemniaków.

100 lat ZNP

16 września odbyły się w Piasecznie
uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia
istnienia Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego. Zorganizowano je w setną rocz-
nicę tajnego zjazdu nauczycieli ludo-
wych z terenu zaboru rosyjskiego w Pi-
laszkowie pod Łowiczem, na którym
utworzono Związek Nauczycieli Ludo-
wych, z którego wywodzi się ZNP. 

W Piasecznie z tej okazji odsło-
nięta została tablica pamiątkowa na
budynku siedziby związku, a prezes
zarządu powiatowego pani Czesława
Mazur oraz wiceprezes pani Grażyna
Orłowska odebrały gratulacje i pa-
miątkowe statuetki od władz samo-
rządowych.

red.

fot. Ł. Wyleziński

Podziękowanie
Dziękujemy bardzo Panom: Waldemarowi Witkowskiemu - prezesowi

firmy budowlanej PROBIS i Pawłowi Sendelskiemu - właścicielowi sklepu
„Jutrzenka” w Piasecznie za pomoc udzieloną Polakom z Ukrainy w cza-
sie ich Pielgrzymki na Jasną Górę w dniach 5-15 sierpnia 2005 r.

Teresa Garwolewska-Myśluk
Kierownik Programu „Małe Ojczyzny”

przy Towarzystwie Przyjaciół Piaseczna

Spotkanie po latach
100-lecie istnienia obchodzi Szkoła Podstawowa w Jeziornie-Fabrycznej. Dy-

rekcja i Grono Pedagogiczne serdecznie zaprasza absolwentów, którzy ukończyli
szkołę w latach 1905-1990 na uroczyste obchody, które odbędą się 15 paździer-
nika 2005 roku o godz. 12.00 w Zespole Szkół nr 3 w Konstancinie-Jeziornie
przy ul. Bielawskiej 57.

Zapraszamy na
wycieczkę rowerową

„Gdzie nas koła poniosą?”

Zbiórka godzina 10.00
przed GOSiR Piaseczno 16.10.2005 r. (niedziela)



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 sa-
morządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / i § 8 pkt 1 uchwały Nr 695/XXXI/2004r. Ra-
dy Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2005 zarzą-
dzam, co następuje: 

§ 1
Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2005 roku w kwocie 145 000 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 biu-
letynie informacyjnym Miasta i Gminy Piaseczno „Gazeta Piaseczyńska” oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń
w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie w 14 dni od dnia opublikowania z mocą obowiązującą od dnia jej podjęcia.
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Zarządzenie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Uprzejmie informujemy, iż weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych in-
nych ustaw. 

W szczególności z postanowień tej ustawy wynika, iż dla możliwości podlegania
ubezpieczeniu społecznemu rolników nie ma znaczenia forma opodatkowania działalno-
ści gospodarczej prowadzonej równocześnie z działalnością rolniczą. 
Równocześnie nowe uregulowania dają możliwość przywrócenia do ubezpieczenia spo-
łecznego rolników: 

rolnikom, jak i domownikom, którzy zostali wyłączeni z tego ubezpieczenia z dniem
1 października 2004 r. z uwagi na formę opodatkowania działalności gospodarczej, 

rolnikom, jak i domownikom, którzy po dniu 1 maja 2004 r. podjęli prowadzenie
pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracę przy prowadzeniu takiej działal-
ności, spełniając warunek 3-letniego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników,
a zostali wyłączeni z ubezpieczenia, gdyż podjęta działalność była opodatkowana 'na za-
sadach ogólnych'. 
Warunkiem jednak przywrócenia ubezpieczenia społecznego rolników jest, aby należny
podatek dochodowy za 2004 r. od pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekra-
czał kwoty 2 528 zł. 
Uwaga! Wnioski o przywrócenie do ubezpieczenia można składać naj-
później do dnia 31 grudnia 2005 r.

KRUS

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z dn. 10.05.2003 r.
poz. 717) w związku z wpłynięciem wniosku Gminy Piaseczno, 05-500
Piaseczno ul. Kościuszki 5, zawiadamiam strony, iż decyzją z dnia 2005-
09-22 znak UiA 7331/G/CP/64/05 ustaliłem lokalizację inwestycji celu pu-
blicznego polegającą na budowie pompowni ścieków z drogą dojazdową
i przyłączami: energetycznym, wodociągowym, kanałem doprowadzają-
cym ścieki do pompowni i przewodem tłocznym na części działki nr ewid.
114/7 położonej we wsi Bobrowiec gm. Piaseczno. 

Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy po za-
poznaniu się z tematem, mają prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kole-
gium Odwoławczego w Warszawie ul. Senatorska 35 za moim pośrednictwem w termi-
nie 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 uza-
sadniające 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 ma-
ja 2003 r.) w związku z wpłynięciem wniosku - Gminy Piaseczno, 05-500
Piaseczno ul. Kościuszki 5 Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego polegającej na budowie drogi na części działki nr ew. 141 i nr 140/2
położonych we wsi Gołków gm. Piaseczno, iż decyzją z dnia 22.09.2005 r.
znak UiA 7331/G/CP/63/05 ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicz-
nego polegającej na budowie drogi na części działki nr ew. 141 i nr 140/2
położonych we wsi Gołków gm. Piaseczno. 

Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy, po
zapoznaniu się z tematem, mają prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządo-
wego 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 ma-
ja 2003 r.) zawiadamia się, że po uchyleniu przez SKO decyzji Burmistrza
Miast i Gminy Piaseczno Nr UiA 7331/G/29/05 z dnia 2005-02-28, wyda-
nej dla firmy POLKOMTEL S. A. 02-001 Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 81,
odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwe-
stycji obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM
na dz. nr. ewid. 161/2 położonej we wsi Bobrowiec, zostało ponownie
wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej inwe-
stycji. 

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 ma-
ja 2003 r.) w związku z wpłynięciem wniosku - Zakład Energetyczny War-
szawa-Teren S. A. Rejon Energetyczny Jeziorna, 05-520 Jeziorna ul. Piase-
czyńska 52 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ce-
lu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej
napowietrznej NN 0,4 kV - 1-no przęsło wraz z przyłączem na działce nr
ew. 562/4 i 562/10, położonych we wsi Bogatki gm. Piaseczno, iż decyzją
z dnia 19.09.2005 r. znak UiA 7331/G/CP/62/05 ustaliłem lokalizację in-
westycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci
energetycznej napowietrznej NN 0,4 kV - 1-no przęsło wraz z przyłączem
na działce nr ew. 562/4 i 562/10, położonych we wsi Bogatki gm. Piasecz-
no 

Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy, po
zapoznaniu się z tematem, mają prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządo-
wego 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 uza-
sadniające 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

ZARZĄDZENIE nr KB-0151-12/2005 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO z dnia 2005-09-30 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 1990 r. o sa-
morządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / i § 8 pkt 1 uchwały Nr 695/XXXI/2004 r.
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2005 za-
rządzam, co następuje: 

§ 1 
Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2005 roku w kwocie 48 515 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 w 14 dni od dnia opublikowania z mocą obowiązującą od dnia jej podjęcia.

Zarządzenie

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Piaseczno

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie
Uchwały Nr 382/XVII/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego części miasta PIASECZNO dla obszaru B1 oraz B2 (wg.
oznaczeń m. p. z. p. Piaseczna, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 613/LI/98
z dnia 29.04.1998 r.), zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały. 

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

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

Ogłoszenie

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy PIASECZNO

Na podstawie art. 11  pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 41) zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy PIASECZNO w dniach od 17 października 2005r. do 16  listopada  2005 r., w siedzibie  Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w godzinach od 8- 16. Dyskusja publiczna
nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 października 2005 r. w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno o godzinie 12.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.  

Uwagi należy składać na piśmie do burmistrza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 9 grudnia 2005r.

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Andrzej Swat

Ogłoszenie

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi BASZKÓWKA

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie
Uchwał: Nr 160/VIII/03 z dnia 24.04.2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego części wsi BASZKÓWKA oraz Nr 362/XVI/03 z dnia
20.11.2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 160/VIII/03 z dnia 24.04.2003 r. obejmującej obszar,
zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały. 

Przedmiotem planu jest przygotowanie terenów pod zabudowę jednorodzinną z zachowaniem
zasad ochrony środowiska. 

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

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

Ogłoszenie

O wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu studium uwa-
runkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego
miasta i gminy PIASECZNO

Na podstawie art. 11 pkt. 10 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004r.
Nr 6, poz. 41) zawiadamiam o wyłoże-
niu do publicznego wglądu projektu
studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta
i gminy PIASECZNO w dniach od 17
października 2005r. do 16 listopada
2005 r., w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno,
ul. Kościuszki 5 w godzinach od 8- 16.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie studium rozwiązaniami od-
będzie się w dniu 25 października 2005
r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno o godzinie 12. 

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy,
osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowo-
ści prawnej mogą wnosić uwagi do pro-
jektu studium. 

Uwagi należy składać na piśmie
do burmistrza z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia
9 grudnia 2005r. 

Wiceburmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno

Andrzej Swat

Ogłoszenie



Nr. 1004/XLI/2005 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.09.2005
w sprawie zatwierdzenia taryf oraz warunków rozliczeń

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorzą-
dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/, w związku z art.
24, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2001r nr 72 poz. 747 z późn. zmianami/, Ra-
da Miejska uchwala co następuje: 

§ 1
Zatwierdza się taryfy oraz warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpro-

wadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Piaseczno szczegółowo przedstawione w § 2. 
§ 2

1. Zbiorcze zestawienie taryfowych grup odbiorców oraz opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków w okresie od 07.10.2005r. do 06.10.2006 r.: 
Tabela Nr 1

* Rada Miejska zdecydowała, że w związku z wysoką ceną wody z wodociągu warszawskiego Gmina do-
płacać będzie 1zł do każdego metra sześciennego wody dla każdego gospodarstwa domowego zaopatry-
wanego w wodę warszawską.

Tabela Nr 1 cd

2. Stawki opłat dla odbiorców wody oraz (jednocześnie) odbiorców wody i dostawców ścieków lub
tylko dostawców ścieków za obsługę wodomierza lub urządzenia pomiarowego (składnik opłaty stałej -
część2).

Tabela  Nr 2

3. Warunki stosowania taryf. 
1) Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone na
podstawie określonych w niniejszej taryfie cen i stawek oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzo-
nych ścieków. 
2) Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków odbiorców
usług ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat odpowiadających tym grupom oraz ilości
świadczonych usług. 
3) Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego oraz wodomierza do-
datkowego tam gdzie jest on zainstalowany. 
4) W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości określa się
w oparciu o normy zużycia określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 ro-
ku w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 z 2002 r. poz. 70). 
5) W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość
dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem różni-
cy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym, a sumą odczytów w lokalach.
6) W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie: 

a) średniego zużycia wody w okresie sześciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodo-
mierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku
ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niespraw-
ności wodomierza. W przypadku braku pierwszego odczytu wodomierza zużycie określa się na podsta-
wie norm dla danego odbiorcy określonych w rozporządzeniu właściwego ministra. 

b) średniomiesięcznego poboru wody z faktycznego okresu, jeżeli trwał on krócej niż 6 miesięcy.
W przypadku braku danych z odczytu wodomierza (brak odczytu od daty zainstalowania) zużycie okre-
śla się na podstawie zużycia ryczałtowego za cały okres od włączenia przyłącza do sieci. 
7) Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie urządzeń pomiarowych. W razie braku urzą-
dzeń pomiarowych: 

a) ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody. 
b) w przypadku odprowadzania ścieków z powierzchni zanieczyszczonych ilości ścieków nie okre-

śla się. 
8) W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego
wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy na warunkach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem zaj-
mującym się dostawą wody lub odbiorem ścieków dla danego odbiorcy. 

Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym na
fakturze. Opóźnienia w zapłacie będą skutkować naliczeniem odsetek w wysokości ustawowej. 
W przypadku nie zapłacenia faktury mimo upomnienia może nastąpić odcięcie dopływu wody lub za-
przestanie odbioru ścieków. Koszty związane z odcięciem dopływu wody i zaprzestaniem odbiorów
ścieków ponosi odbiorca. 

§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Stopka redakcyjna
Aktualne urzędowe adresy e-mailowe:
urzad@gmina-piaseczno.pl
info@gmina-piaseczno.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Wierzchowski   
wierzchowski@gmina-piaseczno.pl

Burmistrz Józef Zalewski 
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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 „INSTALAND” Andrzej Białecki 02-784 Warszawa ul. Jana Cybisa 6 m. 46 w spra-
wie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dział-
kach nr ew. 156, 1/1, 1/2 położonych we wsi Gołków przy ulicy Gościniec, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące przed-
miotowej inwestycji. 

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

Obwieszczenie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603/, Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadze-
nia przetargów na zbycie nieruchomości oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004
r. Nr 207 poz. 2108) 
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części działki niezabudowanej o pow. 30 mkw. - ozn. nr
ewid. 66/9, obręb 13, położonej w Piasecznie przy zbiegu ulic K. Jarząbka i Fabrycznej, uregulowanej w KW Nr
14948, na której przewiduje się posadowienie pawilonu prasowego. 

Powyższa działka położona jest w obszarze urbanistycznym, A4 MW, MN, U, z przeznaczeniem podstawo-
wym pod mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne oraz usługi publiczne i komercyjne, w zakresie między
innymi również handlu. Z uwagi na wielkość działki (178 mkw.) oraz jej usytuowania (skrzyżowanie ulic K. Ja-
rząbka i Fabrycznej, na łuku drogi) i związane z tym znaczne utrudnienie w zabezpieczeniu na tej działce miejsc
parkingowych, projektowany pawilon prasowy winien być niewielkich rozmiarów (do 30 mkw.), a działalność
w nim prowadzona nie może być uwarunkowana zabezpieczeniem miejsc parkingowych na działce. 
Pawilon winien być przenośny, nie związany trwale z gruntem. 

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego za grunt wynosi w stosunku rocznym - 54,90zł/mkw. + plus VAT
Wysokość wadium - 300,00 zł. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. 
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 10 listopada 2005 r. o godz. 10 w budynku Urzędu Gminy w Pia-

secznie ul. Kościuszki 5, w sali konferencyjnej. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach, należy składać w kan-
celarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 w terminie do dnia 7 listopada 2005 r. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie urzędu
lub na konto BISE S. A. O/Piaseczno nr 86 1370 1242 0000 1804 4056 3602 do dnia 10.11.2005r. (włącznie). 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wa-
dium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem
3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierża-
wy. 

Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. 
Burmistrzowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
Bliższych informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy

w Piasecznie - pok. 22, od poniedziałku do piątku godz. 8:00 - 16:00; tel. (0-22) 70 17 525, 70 17 522. 
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Józef Zalewski 

Przetarg na dzierżawę działki

Uchwała - taryfy za wodę
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy
z dn. 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 z dn.
10.05.2003 r. poz. 717) w związku
z wpłynięciem wniosku Firmy PO-
LKOMTEL S. A. z siedzibą 02-001
Warszawa Al. Jerozolimskie 81, za-
wiadamiam strony, iż decyzją
z dnia 2005-09-27 znak UiA
7331/G/CP/66/05 ustaliłem lokali-
zację inwestycji celu publicznego
polegającą na montażu systemu an-
tenowego stacji bazowej telefonii
komórkowej PLUS GSM BT1 5251
ZŁOTOKŁOS firmy POLKOMTEL
S. A. wraz z linią zasilającą NN, na
istniejącej już wieży PTC Era o wy-
sokości h = 40,0 m położonej we
wsi Złotokłos na działce nr ewid.
63/3

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 niniejsze-
go obwieszczenia. 

(Odwołanie od decyzji powinno za-
wierać 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 planowa-
niu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z dnia 10 maja 2003 r.) w związku
z wpłynięciem wniosku Gminy Pia-
seczno 05-500 Piaseczno ul. Ko-
ściuszki 5 w sprawie wydania decy-
zji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającej na bu-
dowie oświetlenia ulicznego na słu-
pach żelbetowych wzdłuż ul. 3 Ma-
ja (działka nr ewid. 355) we wsi Zło-
tokłos gm. Piaseczno na odcinku
od ul. Grottgera do działki nr ewid.
269, zostało wszczęte postępowa-
nie 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 Telekomunikacji Polskiej S.
A. Region Centralny Pionu Sieci 01-912 Warszawa ul. Wolumen 11 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu loka-
lizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci telefonicznej wzdłuż ul. Lipowej,
działek nr ewid. 14/3, 14/10 położonych we wsi Bąkówka, działek nr ewid. 1/1 i 2/21 położonych we wsi Gło-
sków PGR, i wzdłuż ulicy Szkolnej, działek nr ewid. 20/1 i 14, ulicy Milenium, ulicy Korczunkowej, ulicy Polnej
położonych we wsi Głosków i działce nr ewid. 23 położonej we wsi Głosków PGR wraz z przyłączami do po-
sesji wzdłuż przebiegu trasy sieci telefonicznej gm. Piaseczno, 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 reprezentowanej przez "WODAR" Danuta Gajewska 05-500
Piaseczno ul. Staszica 7 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w działce nr ew. 405,
321/8, 322/3 wraz z przyłączami do działek nr ew. 321/5 i 315/3 położonych we wsi Runów gm.
Piaseczno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej
inwestycji.

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

Obwieszczenie

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi JESÓW-
KA

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwał: Nr 162/VIII/03 z dnia 24.04.2003 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi JESÓWKA oraz Nr 369/XVI/03 z dnia 20.11.2003 r. w spra-
wie zmiany uchwały Nr 162/VIII/03 z dnia 24.04.2003 r. obejmującej obszar, zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały. Przedmio-
tem planu jest przygotowanie terenów pod zabudowę jednorodzinną z zachowaniem zasad ochrony środowiska. 

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

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
Józef Zalewski 

Ogłoszenie

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę-
ści miasta Piaseczna

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały: Nr 795/XXXVI/2005 z dnia 24.05.2005 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obsza-
ru wyznaczonego granicami działek ozn. nr ew. 74/1, 74/2, 76/1, 76/2, 77, 78 obr. 52. Przedmiotem planu jest zmiana wysoko-
ści stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości. 

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

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Ogłoszenie



11.10 g. 10.00 OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN
WSZECHSTRONNOŚCI STYLOWEJ
W PŁYWANIU

15.10 g. 9.00 MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW
W KICK-BOXINGU: SEMI CONTAKT
I LIGHT CONTAKT - ELIMINACJE

16.10 g. 9.00 MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW
W KICK-BOXINGU - FINAŁY

g. 11.00 MECZ TENISA STOŁOWEGO II LIGA KOBIET:
PIASECZNO - TS KONOPKI

g. 17.00 MECZ TENISA STOŁOWEGO III LIGA MĘŻCZYZN: 
PIASECZNO - MAZOVIA MIŃSK MAZOWIECKI 

g. 17.00 MECZ TENISA STOŁOWEGO V LIGA MĘŻCZYZN:
PIASECZNO - OSP WSOLA

g. 17.00 MECZ KOSZYKÓWKI - KADETKI:
PIASECZNO - LA BASKET W-WA

20.10 g. 14.00 MISTRZOSTWA GMINY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W PŁYWANIU: KLASY IV-VI

22.10 g. 9.00 III MEMORIAŁ WIESŁAWA GAWŁOWSKIEGO
W PIŁCE SIATKOWEJ - ELIMINACJE 

g. 10.00 WOJEWÓDZKIE DRUŻYNOWE ZAWODY
PŁYWACKIE: O NAGRODĘ DYREKCJI OSIR-ÓW

23.10 g. 9.00 III MEMORIAŁ WIESŁAWA GAWŁOWSKIEGO
W PIŁCE SIATKOWEJ - FINAŁY

g. 17.00 MECZ TENISA STOŁOWEGO III LIGI MĘŻCZYZN:
PIASECZNO - MERAN OTWOCK

25.10 g. 10.00 OKRĘGOWA LIGA PŁYWACKA - ROCZNIK 1994
29.10 g. 9.00 WOJEWÓDZKI TURNIEJ KLASYFIKACYJNY

W TENISIE STOŁOWYM JUNIORÓW
g. 10.00 MAZOWIECKIE DRUZYNOWE ZAWODY

PŁYWACKIE O PUCHAR PREZESA PKOL - I RUNDA
g. 11.00 MECZ TENISA STOŁOWEGO II LIGA KOBIET:

PIASECZNO - GLKSA NADARZYN IV
30.10 g. 10.00 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

Z CYKLU „STIGA CUP” - KATEGORIA SKRZATY
g. 17.00 MECZ TENISA STOŁOWEGO V LIGA MĘŻCZYZN: 

PIASECZNO - IKS KONTRA ZALESIE GÓRNE
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 
ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno
tel. 756 76 00, tel. /faks 737 10 52, 
e-mail: o.k.piaseczno@wp.pl 

Ośrodek Kultury w Piasecznie

SPOTKANIA: 
15 października - BAL KLUBU SENIORA

17 października - EDUKACJA TEATRALNA - TEATR TAŃCA 

19 października godz. 10.00 - prelekcja fotografika Bogumiła Rzucidło
o Ameryce Południowej pt: „W ŚWIECIE
INDIAN BOLIWJSKICH”. W programie:
slajdy, pamiątki z podróży oraz pokaz tańca
latynoamerykańskiego w wykonaniu żony
podróżnika - Ekwadorki. 

19 października godz. 11.00 - DZIEŃ BIAŁEJ LASKI- spotkanie
Związku Niewidomych

21 października - EDUKACJA TEATRALNA - „ANDERSEN
- ŻYCIE JAK Z BAŚNI” (rezerwacja telefoniczna) 

21 października godz. 18.00 - spotkanie poobozowe warsztatów
letnich Ośrodka Kultury w Ptaszyńcu
- „Wakacje Okej”

24 października -EDUKACJA TEATRALNA - TEATR TAŃCA

25 października godz. 12.00 - DZIEŃ SENIORA

27 października - EDUKACJA TEATRALNA
- „ANDERSEN- ŻYCIE JAK Z BAŚNI”

29 października godz. 6.00 - C. HARRIS - wejściówki do odbioru
w sekretariacie O. K. 

IMPREZY:
14 października godz. 19.00 - ŚWIECZOWISKO - czyli przy herbacie

i świecach granie i śpiewanie.
Teatr NIC PEWNEGO „ Cztery panny roku”.
wstęp wolny 

18 października godz. 19.30 - kino leżakowe KULTURALNY MARIAN
25 października godz. 20.00 - WTOREK JAZZOWY - koncert zespołu

WALK AWAY wstęp 10 zł
28 października godz. 11.00 - FILHARMONIA NARODOWA

- ESTRADA KAMERALNA, wstęp 10 zł
28 października godz. 19.00 - Koncert zespołu KABANOS - DJ Zenek

Muzeum Regionalne - Pl. Piłsudskiego, tel. 737 23 99
Muzeum czynne: czwartek - piątek 10.00 - 18.00, sobota - niedziela 9.00 - 15.00
wstęp - bilet 4 zł, ulgowy 2 zł, w soboty wstęp wolny

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Sikorskiego 20

Jarmark piaseczyński to nawiąza-
nie do dawnej tradycji organizowania
w Piasecznie targów wielkich (jarmar-
ków). Prawo do ich odbywania miasto
otrzymało w XVI w. Na jarmarki przy-
bywali kupcy i rzemieślnicy z okolicz-
nych miast i wsi. Często przywożono
na nie towary z Warszawy, a nawet Ło-
dzi. 

Zamierzeniem organizatorów Jar-
marku Piaseczyńskiego było odtworze-
nie klimatu dawnych jarmarków, przy-
bliżenie kultury tradycyjnej i dawnego
rzemiosła oraz zainteresowanie miesz-
kańców dziedzictwem kulturowym re-
gionu. 

Impreza rozpoczęła się w Piase-
czyńskim Muzeum Regionalnym pre-
lekcją dr. Włodzimierza Bagieńskiego
zatytułowaną „Piaseczyńskie targi i jar-
marki”. Następnie uczestnicy jarmar-
ku przemaszerowali przy dźwiękach
Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej ulicami
miasta spod Muzeum Regionalnego do
Parku Miejskiego, gdzie hejnałem Pia-
seczna uroczyście otwarto imprezę. 

W części artystycznej znalazły się
występy zespołów ludowych z terenu
Piaseczyńskiego: Zespół ludowy Leśne
Echo ze Złotokłosu, Kłosowianki
z Chojnowa, zespół muzyki dawnej
Alienor, zespół muzyki celtyckiej Bel-
tain, zespół Lwowska Fala z Ukrainy,
Ognisko Muzyczne im. św. Łucji
z Rembertowa, a także dzieci z Przed-
szkola nr 3 i Szkoły Podstawowej nr
1 w Piasecznie. W programie Jarmar-
ku znalazły się także historyczne poka-
zy konne prezentowane przez Towa-
rzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
„Hubert” z Warszawy, pokazy walk ry-
cerskich, tańców średniowiecznych
i popisy ogniem w wykonaniu Piase-
czyńskiego Stowarzyszenie Rycerskie-
go „Eodem Tempore”. 

Podczas jarmarku w Parku Miej-
skim rozstawione były kramy z wyro-
bami garncarskimi, kowalskimi, ręko-
dziełem, ozdobami, a także tradycyjnie
przygotowywanymi produktami spo-
żywczymi, zwiedzić można było rów-
nież wioskę rycerską. Nie zabrakło też
stoiska Warsztatów Terapii Zajęciowej

Katolickiego Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych Archidiecezji
Warszawskiej w Zalesiu Dolnym, gdzie
niepełnosprawni uczestnicy zajęć pre-
zentowali swoje prace i wyroby. 

Dla amatorów jazdy konnej znala-
zła się zaprzężona bryczka, która ob-
woziła uczestników jarmarku wokół
parku. 

Warto wspomnieć także o impre-
zach, które odbyły się w ramach jar-

marku. Wśród nich znalazły się: 
◗ wystawa Malarska Twórczej Grupy
Piaseczno z okazji 30-lecia pracy
Twórczej; 
◗ zwiedzanie z przewodnikiem za-
bytkowego kościoła pw. św. Anny
w Piasecznie; 
◗ zwiedzanie Piaseczyńskiej Kolejki
Wąskotorowej; 
◗ dzień otwarty w Muzeum Regio-
nalnym w Piasecznie.

I Jarmark Piaseczyński
W niedzielę 18 września w Parku Miejskim w Piasecznie odbył się I Jarmark Piaseczyński zor-
ganizowany w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce. Honorowy patro-
nat nad imprezą objął burmistrz miasta i gminy Piaseczno Józef Zalewski. 

PODZIĘKOWANIA OD ORGANIZATORÓW
JARMARKU PIASECZYŃSKIEGO 

DLA SPONSORÓW:
Aandrzeja Perko - prezesa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Kape-
ma” sp. z o. o., Juliana Godosa - v-ce prezesa PUK „SITA“ Piaseczno, Pawła
Walickiego - prezesa zarządu Centrum Medycznego Puławska, Mariana
Domagały z nadleśnictwa Chojnów, Kazimierza Grabczuka - prezesa zarządu
Banku Spółdzielczego w Piasecznie, Waldemara Witkowskiego - prezesa zarządu
firmy Probis sp. z o. o. 
ZA POMOC DLA: 
Księdza Dariusza Gassa - proboszcza parafii św. Anny, Jerzego Chmielewskiego
- prezesa Piaseczyńskiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej, Ryszarda Wintera
- dyrektora Rolniczego CKU w Piasecznie, Komendanta Wiesława Tylczyńskiego
oraz pracowników Komendy Powiatowej Policji, Komendanta Romana
Kornackiego oraz pracowników straży miejskiej, Komendanta Wilhelma Maxy
oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej, Krzysztofa Lewickiego - kierownika
PTTK Piaseczno, Bohdana Orłowskiego z Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usł-
ugowego w Piasecznie, Tomasza Strzelińskiego z wypożyczalni zabytkowych au-
tobusów w Piasecznie, Piaseczyńskiego Stowarzyszenia Rycerskiego „Eodem
Tempore”, Agencji Ochrony Osób i Mienia SECURITYPOL

Historyczne pokazy konnej jazdy

fot. OK

Walkę o medale Mistrzostw Polski
oglądać będzie można w hali Gminne-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji. Uro-
czyste otwarcie zawodów odbędzie się
o godz. 15.30, wcześniej, bo już od
godz. 9.00 trwać będą walki elimina-
cyjne i półfinały. Od godz. 16 do 20
podziwiać będzie można starcia finało-
we oraz dekoracje medalistów. W nie-
dzielę od rana toczyć się będą walki
kolejnych kategorii wagowych, a od
godz. 14.30 starcia o złoty medal Mi-
strzostw Polski. 
Wielkie nadzieje łączymy z zawodnika-
mi KS Piaseczno, którzy zdobywali

medale na zeszłorocznych Mistrzo-
stwach Polski i będą chcieli pokazać
się jako gospodarze z jak najlepszej
strony.

Wielki kickboxing w Piasecznie! 
W dniach 15-16 października odbędą się w Piasecznie Mi-
strzostwa Polski w kickboxingu w trzech formułach semi i li-
ght contakt oraz w Formach przy muzyce.

Jeśli miałbym jakoś określić sezon
Mistrzostw Polski RallyCross 2005 to
musiałbym stwierdzić, że był on nie-
przewidywalny i zaskakujący. Zaczęło
się nie najgorzej, gdyż podczas I rundy
w Toruniu uzyskiwałem dobre czasy
kwalifikacji, a w finale zająłem 6 miej-
sce. Niestety, dalsza część sezonu to
głównie walka z pechem. Już w II run-
dzie w Słomczynie, w czasie treningu
oficjalnego doszło do eksplozji silnika,
a w trakcie startu doszło do uszkodze-
nia mechanizmu zmiany biegów. Na
szczęście „włączyła” się sportowa agre-
sja i po morderczej walce do ostatnie-
go metra wywalczyłem 2 miejsce. 

W III rundzie na treningu wolnym
awarii uległ czujnik położenia wału
i silnik po prostu zgasł. Na szczęście
pojechałem w finale i linię mety prze-
kroczyłem jako drugi, ale po proteście,
decyzją sędziów zająłem trzecie miej-
sce. Potem były dwie międzynarodowe
rundy na Litwie. Niestety zdefektował
mi silnik, a w finale posłuszeństwa od-
mówił zapasowy silnik oraz doszło do
poważnej awarii układu kierowniczego
- ostatecznie do mety dotarłem jako
piąty. 

Zdecydowanie najlepiej spośród
wszystkich rozegranych do tej pory eli-
minacji, ułożyła się dla mnie ostatnia
polska runda w Toruniu. Podczas tre-
ningu oficjalnego (czasówki) uzyska-

łem drugi czas, przegrywając jedynie
z tegorocznym Mistrzem Polski o dwie
setne sekundy. Potem było jeszcze le-
piej - dwie wygrane kwalifikacje
i pierwsze w życiu „pole position”.
Niestety, finał to wielkie pasmo nie-
szczęść. Zaczęło się na starcie, kiedy to
w wyniku mojego błędu, bądź usterki
mechanizmu nie wszedł drugi bieg.
Spadłem na ostatnie miejsce i po raz
kolejny musiałem rzucić się w pogoń
za rywalami. Wyprzedziłem dwóch za-
wodników i podczas manewru, który
dałby mi trzecie miejsce, dostałem lek-
ko w bok auta, w wyniku czego wypa-
dłem poza tor i dachowałem. W ten
oto feralny sposób pozbawiłem się
szansy na tytuł II vice Mistrza Polski.

Przede mną została ostatnia runda se-
zonu 2005, która odbędzie się w Cze-
chach, w mieście Sosnova. Mam na-
dzieje, że to właśnie tam raz na zawsze
przerwę nieszczęśliwą passę. 

Pragnę podziękować moim rodzi-
com, bratu Adamowi, niezastąpionym
mechanikom - Piotrowi i Marcinowi
oraz konstruktorowi Romkowi, którzy
postawili na mnie i zainwestowali
w ten sport, czego mam nadzieję nie
żałują. Dziękuję również za wsparcie
gminie Piaseczno, którą reprezentuję
podczas zawodów. 

Michał Żugajewicz - lat 20, kie-
rowca klasy 1 Mistrzostw Polski
RallyCross, nr auta 309
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