
Podinspektor Wiesław Tylczyński
- komendant powiatowy policji: 

Tuż przed wigilią świąt Bożego Narodzenia policja
dostaje ogromny prezent - nową siedzibę komendy po-
wiatowej policji. Świętym Mikołajem były w tym wy-
padku Komenda Stołeczna Policji oraz gmina Piaseczno,
które razem sfinansowały tę budowę. Szczególne słowa
podziękowania należą się przedstawicielom gminy Pia-
seczno, w tym burmistrzowi oraz radnym gminy - tej
i poprzedniej kadencji. O ile Komenda Stołeczna wypeł-
niała swoje statutowe obowiązki, o tyle Piaseczno zrobi-
ło coś ponadto. Piaseczno zaufało nam i rezygnując
z części swoich własnych inwestycji, zdecydowało się
współfinansować przedsięwzięcie, które od lat było ma-

rzeniem piaseczyńskich policjantów. Rozumiem, że decyzja ta była podyktowana troską
o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i dlatego przekazanie nam nowego budynku trak-
tujemy jako zobowiązanie do bardziej wytężonej pracy. 

W ciągu kilku tygodni komenda będzie wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt infor-
matyczny i zaplecze techniczne. Dzięki wsparciu samorządu wojewódzkiego, powiatu pia-
seczyńskiego, gminy Konstacin-Jeziorna oraz PZU policja dostanie nowe radiowozy. Stop-
niowo poszczególne działy komendy będą się przenosić do nowego budynku. W najbliż-
szych miesiącach postaramy się utwierdzić Państwa w przekonaniu, że budowa nowej sie-
dziby policji w Piasecznie była słuszną decyzją.

Przed świętami, w czwartek 22 grudnia, odbędzie się
symboliczne przekazanie policji nowego budynku ko-
mendy powiatowej. Oficjalne otwarcie nastąpi prawdo-
podobnie na początku lutego
2006 roku. 

W przekazaniu udział wezmą
przedstawiciele władz centralnych
i samorządowych oraz przedstawi-
ciele Komendy Głównej, stołecznej
i powiatowej policji. W nowej ko-
mendzie przy ul. Kościelnej znajdu-
je się 200 pomieszczeń, dzięki cze-
mu liczba etatów wzrośnie do 274. 

Siedziba policji wyposażona będzie
w najnowocześniejszy sprzęt łączno-
ściowy, informatyczny i laboratoryjny.
Znajdzie się tam też centrum zarządza-
nia monitoringiem miasta, który do tej
pory obsługiwała straż miejska. 

Czwartkowa uroczystość będzie
również okazją do przekazania piase-
czyńskiej policji dziesięciu nowych ra-
diowozów. 

Ciężar tej powiatowej inwestycji
wartej ok. 11 mln zł w związku z bra-
kiem odpowiednich funduszy w kasie
starostwa wzięła na siebie gmina Pia-
seczno, która na jej budowę wydała

5,5 mln zł. Drugą połowę pokryła Ko-
menda Stołeczna Policji, która zadba
także o profesjonalne wyposażenie bu-
dynku. 

Nowoczesna komenda zapewni
lepsze warunki pracy policji i wpłynie
na poprawę stanu bezpieczeństwa
w całym powiecie. Nowa siedziba po-
licji wraz z powstającym gmachem są-
du i prokuratury jest też jednym z ele-
mentów programu rewitalizacji mia-
sta. Zdaniem władz gminy budynki
użyteczności publicznej, które obsłu-
gują mieszkańców 130-tysięcznego
powiatu, wpływają na ożywienie cen-
trum miasta i stanowią o jego prestiżu.

Ł.W.
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Szanowni Państwo!
Z roku

na rok gmina
dy sponu j e
coraz więk-
szym budże-
tem. To dla-
tego, że nasi
p r z e d s i ę -
biorcy świet-
nie wykorzy-
stują położe-
nie Piaseczna
w sąsiedz-

twie aglomeracji warszawskiej. Piasecz-
no przyciąga także nowych mieszkań-
ców, którzy stanowią duży i chłonny ry-
nek usług, a to dodatkowo nakręca ko-
niunkturę. Dynamiczny rozwój miasta
stawia jednak przed samorządem
ogromne i bardzo kosztowne wyzwania. 

W pierwszej kolejności rozbudowy-
wane są oczysz-
czalnie ścieków
oraz sieć wodno-
-kanalizacyjna, i to
zarówno w mie-
ście, jak i na tere-
nie gminy. Rok 2005 na pewno zapisze
się jako początek wielkiego przełomu
w konstruowaniu budżetów inwestycyj-
nych na najbliższe lata dzięki pienią-
dzom, jakie nasza gmina pozyskała
z Funduszu Spójności właśnie na upo-
rządkowanie gospodarki wodno-ściek-
owej. Szybciej dokończymy kanalizację
i rozwiążemy problem niewydolnej
miejskiej oczyszczalni ścieków, a z cza-
sem będziemy mogli przesunąć większe
środki na inne priorytetowe zadania, jak
choćby budowę i remonty dróg.
W nadchodzącym roku z pewnością
będziemy kontynuować rozbudowę
szkół wraz z zapleczem sportowym
i rekreacyjnym oraz budowę ważnych
budynków użyteczności publicznej, ta-
kich jak gmach sądu i prokuratury. Po-
woli, ale z uporem oddajemy do użyt-
kowania nowe lokale dla najuboższych
mieszkańców.

Potrzeb jest wiele, jednak środki
nawet w zamożnej gminie, jaką jest Pia-
seczno, są ograniczone. Dlatego ważne
jest ustalanie priorytetów, które następ-

nie trzeba konsekwentnie realizować.
Pomóc nam w tym ma uchwalona
w połowie roku strategia rozwoju gmi-
ny, która wytycza zadania i kierunki roz-
woju gminy na najbliższe 10 lat. Kończą
się prace nad studium uwarunkowań
i kierunków rozwoju, trwają intensywne
prace nad lokalnym programem rewita-
lizacji, realizujemy program gospodarki
wodno-ściekowej. Te wszystkie doku-
menty pozwolą uporządkować nieco
kolejność inwestycji. To ważne, gdyż
obecnie dużo więcej czasu zajmuje nam
przygotowanie inwestycji, to znaczy:
wykup gruntów, prace projektowe,
uzgodnienia i przetargi, niż sama jej re-
alizacja. 

Wyzwaniem na najbliższe lata jest
rozwiązanie problemów komunikacyj-
nych. Konieczne jest uruchomienie no-
woczesnego połączenia kolejowego
z centrum Warszawy i wprowadzenie

nowych linii
autobusowych.
Chcemy to
jednak zrobić
mądrze i pla-
nowo, dlatego

musimy najpierw ustalić zasady organi-
zacji transportu publicznego na naszym
terenie z władzami Warszawy. 

Po wielu latach przygotowań Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad wkrótce rozpocznie modernizację
ul. Puławskiej. My myślimy już o nowej
drodze, tzw. Puławskiej BIS (trasa N-S).
Trzeba jednak pamiętać, że na stan dróg
krajowych czy wojewódzkich (ul. Oku-
lickiego), gmina nie ma bezpośredniego
wpływu. Zarządzają nimi instytucje,
które tak jak gmina dostają na to pienią-
dze z naszych podatków. 

Dziękuję Radzie Miejskiej za do-
tychczasową wspólną pracę na rzecz
gminy i liczę na pomoc radnych w re-
alizacji kolejnych ważnych zadań
w 2006 r. 

Efekty prac w mijającym roku, suk-
cesy, a także porażki i potknięcia, któ-
rych nie uniknęliśmy, postaraliśmy się
przedstawić Państwu w bilansie roku
(s. 3-5). 

Józef Zalewski
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

... ważne jest ustalanie prioryte-
tów, które następnie trzeba konse-
kwentnie realizować.

Nadanie imienia
Gimnazjum nr 2 ● s. 8

Gimnazjum
Powstańców Warszawy

● s. 8

Komenda na gwiazdkę

ZIEMIA PIASECZYŃSKA
w akwarelach Stanisława Kurka

Gmina Piaseczno wydała album „Ziemia Piaseczyńska w akware-
lach Stanisława Kurka”. Prof. Rafał Strent we wstępie do albumu napi-
sał: „Nietrudno znaleźć urodę w Toskanii, w Toledo czy w kotlinie
Kłodzkiej. Trzeba jednak mieć wprawne oko, by dostrzec ją na Mazow-
szu (...). A Kurek tę ukrytą urodę znajduje.” Wśród ilustracji znajdują
się akwarele przedstawiające zabytki architektoniczne Piaseczna, Kon-
stancina i Góry Kalwarii oraz pejzaże. Wydanie współfinansowały: Gmi-
na Piaseczno, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piasecznie, Towarzy-
stwo Przyjaciół  Piaseczna,  Starostwo  Powiatowe,  Gmina  Konstacin-
-Jeziorna oraz Góra Kalwaria. Album można nabyć w piaseczyńskim
Ośrodku Kultury, tel. 756 76 00, cena 40 zł.

Budżet 2006
Radni intensywnie pracują w komisjach nad przy-

szłorocznym budżetem. Przewodniczący Rady Miejskiej
ma nadzieję, że budżet na 2006 rok uchwalony zostanie
na najbliższej sesji 29 grudnia 2005 r. Wcześniejsze
uchwalenie budżetu pomoże w szybszym przygotowaniu
i realizacji przyszłorocznych inwestycji.

Ile nas przybyło?
Stan na 15 grudnia 2004 r. - 52 930 mieszkańców gminy
Stan na 15 grudnia 2005 r. - 54 930 mieszkańców gminy
Przybyło: 2000 osób*

(w 2004 roku przybyło 1751 osób)
* Zameldowanych na stałe wg informacji wydziału spraw
obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
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Na początku radni przyjęli
protokół z poprzedniej sesji
oraz wysłuchali sprawozdania
przewodniczącego Rady i bur-
mistrza za okres między sesjami. 

W pierwszej kolejności
radni zajęli się uchwałami bu-
dżetowymi. Zwiększyli wydatki
na gospodarkę mieszkaniową,
na Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji, przeznaczyli pienią-
dze na remont ul. Działkowej,
budowę ul. Chełmońskiego
oraz na remonty dróg. Zdecy-
dowano także o przekazaniu
środków na dotacje dla przed-
szkoli niepublicznych. 

Następnie Rada podjęła
decyzję o przystąpieniu do spo-
rządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzen-
nego części miasta Piaseczno
oraz uchwaliła program ochro-
ny środowiska wraz z planem
gospodarki wodno-ściekowej.
Radni zajęli się też skargami
składanymi przez mieszkańców
gminy i rozpatrzyli je, podejmu-
jąc stosowne uchwały. 

Na sesji przyjęto „Program
współpracy miasta i gminy Pia-
seczno z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku

publicznego”. Jest to dokument
określający zasady i pola współ-
pracy samorządu z tego typu or-
ganizacjami. 

W kolejnych punktach rada
nadała nazwy ulicom: Smocza
w Chylicach, Alaski w Józefosła-
wiu, Porannej Bryzy w Jastrzę-
biu, Pod Lipą w Baszkówce oraz
Pomyślna i Gościnna w Bo-
browcu. 

Rada podjęła też uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na
częściowe pokrycie jednorazo-
wej opłaty z tytułu wzrostu war-
tości nieruchomości - tzw. ren-
ty planistycznej. Zdecydowano

także o nabyciu na rzecz gminy
Piaseczno lokalu użytkowego nr
104 usytuowanego w budynku
przy ul. Młynarskiej 19 w Pia-
secznie. 

Pod koniec sesji radni po-
wrócili do uchwalania zmian
w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego czę-
ści miasta Piaseczno pomiędzy
ul. Świętojańską a rzeką Jezior-
ką. 

Kończąc sesję, przewodni-
czący Rady poinformował o po-
wstaniu w Radzie nowego klubu
- Klubu Radnych Platformy
Obywatelskiej.

Sprawozdanie z 42. sesji Rady Miejskiej

Sesję, która odbyła się 17 listopada, otworzył i poprowadził przewodni-
czący Rady Miejskiej Józef Wierzchowski. Przed rozpoczęciem obrad minutą
ciszy uczczono pamięć zmarłego byłego przewodniczącego Rady Miejskiej
pana Aleksandra Knapa. Po przyjęciu protokołu z 42. sesji sprawozdanie
z działalności za okres między sesjami przedstawili przewodniczący Rady
i burmistrz Józef Zalewski. Następnie radni składali wnioski i interpelacje. 

Na początku obrad Rada Miejska wprowadzała zmiany do budżetu.
Zwiększone zostały dochody i wydatki o środki uzyskane na przeprowadzenie
drugiej tury wyborów prezydenckich. Radni przeznaczyli 23 tys. zł na opłace-
nie składek na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki,
którego gmina jest członkiem. Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji Rada Miejska zwiększyła dochody z tytułu darowizn o 12 tys. zł. O tę
samą kwotę wzrosły też wydatki związane z działalnością sekcji sportowych.
Zwiększono także wydatki na opłaty za energię cieplną o 130 tys. zł, na zakup
i zainstalowanie kamer oraz przeniesienie centrum monitoringu do budynku
policji o prawie 90 tys. zł. Radni utworzyli także plany dochodów i wydatków
dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego radni zmniejszyli docho-
dy i wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej o 1 mln 120 tys. zł. 

Następnie radni wyrazili zgodę na sprzedaż działek położonych w Piasecz-
nie przy ul. Agatowej, Nefrytowej, Koralowej, Turkusowej i Diamentowej na
rzecz użytkowników wieczystych. Zgodzili się także na obciążenie służebnością
polegającą na prawie przejazdu i przechodu oraz prawie położenia instalacji
i urządzeń doprowadzających media nieruchomości komunalnej położonej
w Piasecznie na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej. Gmina nabyła
udział wynoszący 1/239 część w prawie własności dróg wewnętrznych, zieleni
osiedlowej, rekreacji i parkingów położonych w Józefosławiu. 

Rada Miejska ustaliła stawkę procentową pierwszej opłaty z tytułu użytko-
wania wieczystego działek położonych w Piasecznie przy ul. Kusocińskiego -
Okulickiego. 

Nadano nazwy ulicom: Maciejki w Robercinie, Zajazd w Chylicach, Orli-
ka w Jesówce, Dobrych Sąsiadów w Antoninowie oraz Derkacza w Głoskowie. 

Następnie radni podjęli decyzję o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna. 

Rada przychyliła się do skargi mieszkanki Piaseczna na uchwałę w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania części miasta Piaseczna i uchyliła ją
w części, jednocześnie zobowiązując burmistrza do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania dla tego terenu. Radni wyrazili zgodę na wynajem na
okres do 15 lat lokali użytkowych położonych w Piasecznie przy ul. Czajewi-
cza 1 i przy ul. Jana Pawła II 59. 

Ostatnią uchwałą radni zapewnili środki (249 tys. zł) w budżecie na 2007
rok na inwestycję współfinansowaną z Norweskiego Mechanizmu Finansowe-
go pt. „Program profilaktyki poprawy warunków rozwoju fizycznego i spo-
łecznego dzieci i młodzieży oraz prowadzenia integracyjnych działań pozasz-
kolnych z udziałem osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym w ogólnodostępnych, integracyjnych strefach rekreacji w Piasecznie”.

Sesja odbyła się w sali Ośrodka Kul-
tury w Piasecznie. 

Jeszcze przed rozpoczęciem obrad
burmistrz wręczył medale za 50 lat pożycia
małżeńskiego dwóm parom mieszkańców
naszej gminy. 

W pierwszej kolejności podjęto sześć
uchwał dotyczących ostatnich przesunięć
w tegorocznym budżecie (zwiększono m.
in. budżet Ośrodka Pomocy Społecznej
i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjn-
ego Szkół). 

Rada podjęła uchwały o środkach in-
westycyjnych niewygasających z końcem
roku budżetowego oraz określiła limity
wydatków na wieloletnie programy inwe-
stycyjne. Podjęto także decyzję o zabez-
pieczeniu wekslami środków przeznaczo-
nych na budowę kanalizacji z programu
Funduszu Spójności - taki był bowiem
wymóg Unii Europejskiej. 

Podjęto decyzję o przeznaczeniu
5800 zł na remont domu, który spłonął
mieszkańcom naszej gminy. 

Radni zdecydowali, że stawki podat-
ku od nieruchomości i podatku od środ-
ków transportu, a także zasady zwalniania
z tych podatków nie zmienią się i będą
w nadchodzącym roku takie same jak
w roku 2005. Nie zmieni się też stawka
czynszu za dzierżawę gruntów komunal-
nych. 

W kolejnym punkcie Rada nadała
nazwę Polnych Maków ulicy położonej
we wsi Bogatki. Rada zajęła się też losem
dawnej biblioteki przy ul. Jałowcowej.
Budynek ten został jakiś czas temu sprze-
dany przez powiat prywatnej osobie, ale
w związku z zapisami planu zagospodaro-
wania nie można było go wyremontować
i przystosować do celów mieszkalnych. 

Rada rozpoczęła więc procedurę
zmiany planu. 

Uchwalono też plan zagospodarowa-
nia dla części wsi Głosków -Letnisko. Prze-
widuje on zabudowę jednorodzinną na
działkach o powierzchni nie mniejszej niż
1000 m kw., a w przypadku „bliźniaków”
nie mniejszych niż 700 m kw. 

W kolejnej uchwale radni zdecydo-
wali o przejęciu od PKP mieszkań w bu-
dynku przy ul. Kusocińskiego 6 w Pia-
secznie. Łączna powierzchnia tych miesz-
kań to ponad 600 m kw. Gmina miała
obowiązek ich przejęcia na mocy ustawy
o restrukturyzacji, komercjalizacji i pry-
watyzacji przedsiębiorstw. 

Rada ustaliła stawki za instalację re-
klam na miejskich nieruchomościach.
Gmina została podzielona na trzy strefy,
w których obowiązywać będą różne staw-
ki. 

Następne uchwały dotyczyły grun-
tów: wydzierżawiono na 10 lat grunt pod

stację telefonii komórkowej w Piasecznie,
zdecydowano o zakupie na rzecz gminy
działki z budynkami hotelowymi przy ul.
Puławskiej 42 AB, a także o sprzedaży na
rzecz użytkowników wieczystych działek
przy ulicach: Berylowej, Diamentowej,
Stołecznej, Szafirowej, Topazowej i Tur-
kusowej. 

Podjęto też decyzję, że przy dołącza-
niu do działek przeznaczonych na cele
mieszkaniowe przyległych, nienormatyw-
nych działek stosowana będzie bonifikata. 

Na koniec rada uchwaliła gminny
program profilaktyki, rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych i narkomanii, re-
gulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta i gminy, regulamin do-
starczania wody i odprowadzania ścieków
oraz regulamin straży miejskiej. 

Zdecydowano też o udzieleniu
wsparcia rodzinie repatriantów oraz wy-
rażono zgodę na przedłużenie porozu-
mienia z m.st. Warszawą w sprawie ko-
munikacji miejskiej. 

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

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

Komisje problemowe przedstawiły burmistrzowi kilkadziesiąt wniosków z propo-
zycjami zmian do projektu budżetu na nadchodzący rok. 

Do ostatecznej wersji projektu budżetu gminy Piaseczno na 2006 rok trafiły na-
stępujące uwagi przekazane przez komisję finansów, a zakceptowane przez wszystkie
komisje problemowe Rady Miejskiej:

Inwestycje:
 zwiększono o 300 tys. zł wydatki na aleję Kalin, 
 zmniejszono o 250 tys. zł wydatki na przebudowę budynku po starej komendzie po-

licji, 
 zmieniono wartość kosztorysową budowy przedszkola w Zalesiu Górnym

na 1,39 mln zł, 
 zmniejszono o 400 tys. zł wydatki na budowę urządzeń sportowych na terenie Gim-

nazjum nr 2,
 zmniejszono o 15 tys. zł wydatki na wodociąg w ul. Sienkiewicza - Dworcowa i wy-

kreślono całe zadanie z projektu budżetu, 
 dodano 75 tys. zł na asfaltowanie skrzyżowań dróg polnych - nowe zadanie
 dodano 45 tys. zł na projekt modernizacji ul. 17 Stycznia - nowe zadanie

Wydatki bieżące:
 dodano po 5 tys. zł na szkolenie sportowe w miejscowościach: Runów, Bogatki,

Grochowa, Wola Gołkowska oraz 8 tys. zł na UKS Zalesie Górne
 dodano 40 tys. zł na dofinansowanie zespołu tańca sportowego KS Grawitacja
 dodano 15 tys. zł na dofinansowanie grupy lekkoatletycznej
 dodano 100 tys. zł na szczepienia przeciwgrypowe osób powyżej 65. roku życia. 

W sumie po korektach wydatki zostały zmniejszone o 62 tys. zł. Kwo-
tę tą komisja finansów zaproponowała przeznaczyć na zmniejszenie de-
ficytu budżetowego na 2006 rok.

Prace Rady Miejskiej
nad budżetem 2006
W ostatnich tygodniach radni pracowali głównie nad pro-
jektem budżetu na 2006 rok. Komisje problemowe Rady
Miejskiej spotkały się w tym celu aż 24 razy, z czego: komi-
sja finansów 5 razy, komisja sportu 5 razy, komisja polityki
gospodarczej 4 razy, komisja promocji gospodarczej 4 razy,
komisja oświaty 2 razy, komisja zdrowia 2 razy oraz po jed-
nym zebraniu komisja prawa i komisja ochrony środowiska

Stanowisko komisji prawa
i Handlu Rady Miejskiej wobec
skargi mieszkańców budynków
przy ul. Szkolnej 6, 8 i 8a w Pia-
secznie skierowanej do burmistrza
gminy na działalność handlową
prowadzoną przez p. Roberta Du-
cha przy ul. Szkolnej 8b, dotyczą-
ca sprzedaży napojów alkoholo-
wych. Pismo z dnia 17.10.2005 r. -
brak adresu korespondencji. 

Każda działalność handlowa w do-
wolnej branży służy zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców w możliwie najszerszym za-
kresie ich oczekiwań. Do takich sklepów
można zliczyć wielobranżowy sklep spo-
żywczy prowadzony przez p. Roberta Du-
cha przy ul. Szkolnej 8b w Piasecznie.
Sprzedaż napojów alkoholowych w tym
sklepie prowadzona jest na podstawie
ważnych zezwoleń zgodnych z wymogami
ustawy z dnia 26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi. 

Natomiast, jak wynika ze skargi
mieszkańców, niezgodne z ustawą są
miejsca i sposób spożywania alkoholu
przez tzw. patologiczne grupy jego kon-
sumentów. Należy dodać, że w pobliżu
sklepu p. R. Ducha znajdują się też inne
punkty sprzedaży napojów alkoholowych
i to z konkurencyjną ceną. 

Na podstawie uzyskanej opinii śro-
dowiskowej skarżący się mieszkańcy jed-
noznacznie wyrażają pozytywną opinię
o działalności sklepu prowadzonego
przez p. Roberta Ducha głównie w kon-
tekście oferty towarowej, cenowej, jako-
ściowej, sezonowej czy też okolicznościo-
wej, a także o obsłudze przez personel
w sklepie. Zwracają też uwagę, że tzw.
patologiczni konsumenci napojów alko-
holowych szantażują obsługę przy próbie
odmowy im sprzedaży alkoholu. 

Komisja prawa nie uważa za właści-

we, by patologiczne zachowania kilku czy
też kilkunastu osób pozbawiły pozosta-
łych mieszkańców możliwości zakupu
określonego artykułu. Komisja też jedno-
znacznie stwierdza, że egzekwowanie
obowiązującego w tym zakresie prawa
należy do odpowiednich służb, tj. policji
i straży miejskiej, a w miejscu sprzedaży
napojów alkoholowych do prowadzącego
działalność handlową. 

P. Robert Duch zobowiązał się, iż dla
dobra ogólnego na własny koszt spowo-
duje nasilenie działań prewencyjnych po-
przez dodatkowe patrole służb porządko-
wych w celu zapewniania bezpieczeństwa
mieszkańców w rejonie budynku przy ul.
Szkolnej 6, 8 i 8a w godzinach otwarcia
prowadzonego przez niego sklepu, anali-
zując jednocześnie faktyczne przyczyny
powstania tych zagrożeń.

Przewodniczący
komisji prawa i handlu

Jan Liwiński

Komunikat
Działając na podst. art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o

gospodarce nieruchomościami - Dz. U. Z 2004 r. nr 261, poz. 2603
Informuje, że na tablicy ogłoszeń - na I piętrze, przy sekretariacie Burmistrza, w

Urzędzie Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 oraz na stronie
internetowej www.piaseczno.eobip.pl są podane do publicznej wiadomości
wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat oraz na
okres 10 lat. 

Burmistrz Gminy i Miasta Piaseczno Józef Zalewski

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

Jesówka I
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 709/XXXII/2005r z dnia 2005-01-27 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka I obejmującego obszar
zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały. 

Przedmiotem planu jest przygotowanie terenów pod zabudowę jednorodzinną z zachowaniem zasad ochrony środowiska. Zain-
teresowani 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. Wnio-
sek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy. 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
Wiceburmistrz Andrzej Swat

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

Gołków
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 379/XVII/03 z dnia 2003-12-04 w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gołków obejmującego obszar zgodnie
z załącznikiem graficznym do uchwały. 

Przedmiotem planu jest przygotowanie terenów pod zabudowę jednorodzinną z zachowaniem zasad ochrony środowiska. Zain-
teresowani 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. Wnio-
sek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
Józef Zalewski

Sprawozdanie z 44. sesji Rady Miejskiej

Sprawozdanie z 43. sesji Rady Miejskiej
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PPlluussyy::
Europejskie pieniądze - pod-
pisano umowę, na podstawie któ-
rej gmina Piaseczno otrzymała do-

finansowanie na program uporządkowania
gospodarki wodno-ściekowej. W latach
2005-09 zmodernizowana zostanie oczysz-
czalnia ścieków oraz rozbudowany system
kanalizacji i wodociągów za ponad 200 mln
zł (73 proc. tej kwoty pochodzić będzie
z europejskich środków z Funduszu Spój-
ności). Nie oznacza to, że gmina nie realizu-
je w tej dziedzinie zadań finansowanych tyl-
ko z własnych środków. Kanalizowane są
nowe tereny w południowo-zachodniej czę-
ści gminy, doprowadzono wodociągi do
wszystkich miejscowości w gminie, a do
mieszkańców południowej części miasta już
w połowie roku popłynie dobra i tańsza wo-
da z własnego ujęcia. 

Budżet - dochody gminy zwięk-
szyły się w porównaniu z rokiem
ubiegłym o 15 mln zł, a wydatki

wzrosły o 20 mln zł. Ta tendencja dyna-
micznego wzrostu utrzymuje się od kilku
lat. Jest to wynikiem m. in. stałego przyro-
stu liczby mieszkańców oraz nowych firm na
terenie gminy. 

Inwestycje - co roku wzrasta też
kwota przeznaczana na gminne in-
westycje. W 2005 roku gmina wy-

dała kilkakrotnie więcej pieniędzy niż w la-
tach poprzednich na budowę i remonty
dróg, największe inwestycje dotyczyły jak
zwykle rozbudowy systemu kanalizacji i wo-
dociągów, budowy zaplecza oświatowego
oraz budynków użyteczności publicznej, jak
np. komenda powiatowa policji czy gmach
sądu i prokuratury. 

Bezpieczeństwo - policyjne sta-
tystyki bezpieczeństwa wykazały
w 2005 roku wyraźną poprawę

skuteczności działań policji w porównaniu
z latami ubiegłymi. Nie wiadomo co praw-
da, w jakim stopniu przyczyniła się do tego
pomoc gminy, wiadomo za to, że Piaseczno
na bezpieczeństwie nie oszczędza. Oprócz
dofinansowania na bieżąco paliwa, sprzętu
czy dodatkowych patroli w mieście zainsta-
lowany został system monitoringu, zaś lada
dzień gmina przekaże policji nowy budynek
komendy powiatowej. Trwają intensywne
prace przy budowie gmachu sądu i prokura-
tury w centrum miasta. Gmina chce rozwi-
jać sieć komisariatów i posterunków. We
wrześniu kamień węgielny położony został
pod budowę posterunku w Zalesiu Gór-
nym, planuje się też uruchomienie podob-
nej placówki w Złotokłosie. 

Budownictwo socjalne - choć
powoli, gmina konsekwentnie re-
alizuje program budowy mieszkań

socjalnych. Na gwiazdkę oddany został do
użytku drugi budynek z 32 mieszkaniami
w Julianowie. Gmina przejęła też w ramach
rozliczeń od prywatnej spółki blok przy ul.
Puławskiej, który planuje w przyszłym roku
zaadoptować na cele mieszkaniowe.

Strategia rozwoju - w czerwcu
Rada Miejska przyjęła „Strategię
zrównoważonego rozwoju miasta

i gminy Piaseczno wraz z programem roz-
woju lokalnego do 2015 roku”. Ten obszer-
ny dokument pozwoli lepiej rozplanowywać
długoletnie inwestycje i wytycza kierunki
rozwoju gminy. Jest także podstawą do sku-
tecznego ubiegania się o jakiekolwiek środ-
ki europejskie. 

Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania
przestrzennego - kończy się ak-

tualizowanie tego ważnego dokumentu,
który jest punktem wyjścia do tworzenia
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, czyli ustalaniem tego, co
gdzie można budować. Studium wyznacza
kierunki rozwoju i pokazuje zarówno miesz-
kańcom gminy, jak i inwestorom, gdzie
w przyszłości powstaną osiedla, drogi, zakła-
dy produkcyjne. Nowe studium po opraco-
waniu i zatwierdzeniu przez Radę Miejską
obowiązywać będzie prawdopodobnie już
w drugim kwartale 2006 roku. 

Lokalny program rewitaliza-
cji - ten opracowywany aktualnie
dokument ma trzy zadania. Po

pierwsze, uporządkować działania na rzecz
ożywienia centrum Piaseczna. Po drugie,
przedstawić nowatorskie projekty związane
z zagospodarowaniem przestrzeni publicz-
nej i inicjatywami społecznymi. I po trzecie,
LPR ma umożliwić zarówno gminie, jak
i innym wnioskodawcom pozyskanie środ-
ków z funduszy europejskich na swoje pro-

jekty i pomóc im w tym. Ponieważ w gmi-
nie realizuje się coraz więcej inwestycji
(ostatnim roku było w budżecie prawie 100
pozycji), każdy program, który wyznacza ce-
le, określa priorytety i porządkuje kolejność
realizacji inwestycji, jest potrzebny. Najwię-
cej czasu zajmuje bowiem uregulowanie
spraw własnościowych, projekty techniczne
oraz uzgodnienia i przetarg niż sama realiza-
cja. 

Przyjazny urząd - od lutego
czynna jest nowa, wygodniejsza dla
mieszkańców kancelaria oraz ob-

sługa związana ze sprawami obywatelskimi.
W ciągu roku przeprowadzone zostały szko-
lenia dla większości pracowników podno-
szące ich kwalifikacje, unowocześniane
i wzbogacane są strony internetowe, na któ-
rych poznać można wszystkie procedury
i pobrać wszystkie potrzebne wnioski, do
osób rejestrujących się na stronie gminy wy-
syłany jest biuletyn z bieżącymi informacja-
mi. Piaseczno jest uczestnikiem programu
Przejrzysta Polska, którego zamierzeniem
jest stworzenie recepty na wzrost skutecz-
ności i uczciwości w urzędzie. Organizatorzy
programu postawili przed uczestniczącymi
samorządami szereg zadań, m. in.: opraco-
wanie katalogu usług, kodeksu etycznego
pracownika, karty współpracy z organizacja-
mi, procedury naboru na wakat, materiałów
o strategii oraz broszury budżetowej dla
mieszkańców, które to zadania gmina Pia-
seczno wykonała w terminie. 

Ugoda z Jednością - w końcu
po kilku latach trwającego sporu
i negocjacji udało się podpisać

gminie porozumienie z zarządem Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Jedność” w sprawie wza-
jemnych rozliczeń oraz uwłaszczenia. Zgod-
nie z ugodą obie strony zgodziły się na tzw.
opcję zero, czyli zniesienie wzajemnych
roszczeń i zobowiązań. 

Nowi partnerzy - Piaseczno roz-
wija współpracę międzynarodową
na szczeblu samorządów. Do naszej

partnerskiej gminy Upplands Vasby ze
Szwecji dołączyły w 2005 roku estońska
gmina Harku oraz Nowograd Wołyński
z Ukrainy. Największe nadzieje gmina wiąże
z wymianą młodzieżową i edukacyjną.
W 2005 roku młodzi sportowcy z Piaseczna
wyjechali wiosną do partnerskiej gminy
w Szwecji. W tym samym czasie uczniowie
z piaseczyńskiego LO gościli rówieśników
z Upplands Vasby, do których pojechali
z rewizytą na jesieni. Ich wymianę podobnie
jak wyjazd młodzieży z Liceum im. Emilii
Plater do Włoch wspomagał finansowo
Urząd Miasta. 

Wydarzenia sportowe i kultu-
ralne - nie można powiedzieć, że
w mieście nic się nie dzieje... Pełna

parą działa miejski Ośrodek Kultury oraz
Muzeum Regionalne. W tym roku w ra-
mach Europejskich Dni Dziedzictwa odbył
się u nas po raz pierwszy Jarmark Piaseczyń-
ski. Gwiazdami ośrodka kultury byli:
Kabaret Moralnego Niepokoju, Grzegorz
Halama, Lech Janerka, znany zespół jazzowy
Walk Away, bard Mirek Czyżykiewicz, Teatr
Voskriesienia. Piaseczno było w tym roku
także areną wielu wydarzeń sportowych o
wysokiej randze. Byliśmy gospodarzem m.
in.: Mistrzostw Polski Seniorów w Kick Bo-
xingu, Narodowych Mistrzostw Polski
w Tenisie, Mistrzostw Mazowsza w Zapa-
sach Kadetów, Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży - w baseballu. Po raz pierwszy
zorganizowany został w Piasecznie maraton
rowerowy z udziałem ponad 500 uczestni-
ków, zaś po raz drugi odbył się finał jedne-
go z etapów Międzynarodowego Wyścigu
Kolarskiego „Dookoła Mazowsza”. 

Poprawa estetyki miasta -
choć oczywiście wiele w tej kwestii
jest jeszcze do zrobienia, to wi-

doczne są już pierwsze efekty działań na
rzecz poprawy wyglądu centrum miasta.
Coraz więcej właścicieli nieruchomości za-
chęconych przez gminę ulgami podatkowy-
mi remontuje elewacje swoich budynków.
Nową elewację zyskał straszący do tej pory
szarością budynek urzędu miasta. Odno-
wiony został budynek starego ratusza, opra-
cowywane są projekty uporządkowania
skweru Kisiela oraz rynku. Aby uatrakcyjnić
wygląd centrum miasta, planowane jest za-
instalowanie iluminacji na głównych budyn-
kach użyteczności publicznej. Na poprawę
estetyki wpływają też mniejsze inwestycje,
jak np. nowe urządzenia dla dzieci w ogród-
ku jordanowskim, nowe wiaty przystanko-
we, ławki, nowe tabliczki informacyjne
i mające się już wkrótce pojawić nowe wita-
cze z herbem gminy przy głównych szlakach

komunikacyjnych. To wszystko na razie ma-
łe kroki w kierunku poprawy wyglądu mia-
sta, największych efektów gmina spodziewa
się po rozpoczęciu realizacji programu rewi-
talizacji centrum miasta. 

Minusy: 
Komunikacja - korki to naj-
większa bolączka mieszkańców,
którzy codziennie jeżdżą do War-

szawy. Komunikacja z centrum stolicy jest
jednym z największych mankamentów
mieszkania na skraju aglomeracji. Aby te-
mu zaradzić lub choćby zminimalizować
te niedogodności, potrzebne są działania
wykraczające poza możliwości jednej gmi-
ny. Doraźne rozmowy z warszawskim Za-
rządem Transportu Miejskiego nie zała-
twiają sprawy. Na nic poszerzenie Puław-
skiej, wiadukty, jeżeli ich efektem będzie
korek gigant na pierwszym większym
skrzyżowaniu w stolicy. Trzeba przekony-
wać Warszawę, samorząd województwa
i sąsiednie gminy do organizacji szybkiej
kolei miejskiej i wzorem gmin położonych
wzdłuż linii WKD brać sprawy we własne
ręce. Władzom gminy udało się wynego-
cjować m. in. od Auchan i nowego cen-
trum handlowego Fashion House pokry-
cie części kosztów rozbudowy ul. Puław-
skiej i skrzyżowań dróg prowadzących do
tych sklepów. W naszej sytuacji ważne
jest, aby duzi inwestorzy lokujący kapitał
w naszej gminie partycypowali w kosztach
rozbudowy infrastruktury. Przedłużamy
na kolejny rok korzystną dla gminy umo-
wę na dofinansowanie komunikacji miej-
skiej ZTM. Na rynku pojawił się też nowy
przewoźnik - Express Piaseczno, który jest
dobrym i tanim uzupełnieniem transportu
publicznego. Tak więc, choć przy komuni-

kacji stawiamy wciąż znak „minus”, to jest
szansa na poprawę. 

Stan gminnych dróg grunto-
wych - mimo kilkakrotnie wyż-
szych w tym roku wydatków gminy

na budowę dróg oraz specjalnych środków
przekazanych przez Radę Miejską na utwar-
dzanie dróg gruntowych ich stan budzi wciąż
wiele pretensji ze strony mieszkańców. To
prawda, że wieloma ulicami, zwłaszcza
w okresie deszczowym, ciężko jest przeje-
chać, a co dopiero przejść suchą nogą. Dla-
tego - jak zapewniają burmistrz i radni -
z każdym rokiem na ten cel ma być przezna-
czanych coraz więcej środków. Będzie to
możliwe m. in. dlatego, że dzięki środkom
unijnym skierowanym na rozbudowę syste-
mu kanalizacji zwiększy się pula pieniędzy
gminnych na inne wydatki. 

Śmieciowe zmagania - wciąż
prawie połowa mieszkańców nie
ma podpisanych umów na wywóz

śmieci. Jest to spory problem, szczególnie
w kontekście dzikich wysypisk śmieci, któ-
rych w gminie nie brakuje. W przyszłym ro-
ku powinna być odczuwalna znacząca popra-
wa, gdyż gmina dysponuje już bazą danych
właścicieli nieruchomości, którzy podpisali
umowy na wywóz śmieci. Przygotowany też
został plan gospodarki odpadami oraz pro-
gram ochrony środowiska, który wymusi na
nieprzestrzegających przepisów mieszkań-
cach dostosowanie się do stawianych przez
prawo wymogów. Oprócz wynajętej firmy,
która sprząta główne ciągi komunikacyjne,
i organizacji zbiórki selektywnej w porozu-
mieniu z Powiatowym Urzędem Pracy za-
trudniono kolejne osoby do prac interwen-
cyjnych związanych z utrzymaniem porządku.

Górki Szymona - po kilku la-
tach sądowych sporów gmina mu-
siała zapłacić odszkodowanie wła-

ścicielowi części Górek Szymona. To bole-
sna nauczka, jak ważne są jasne i przejrzyste
przepisy zagospodarowania przestrzennego,
którą przypominać nam będą resztki funda-
mentów na szczycie jednej z wydm. Inną
sprawą jest kwestia takiego zagospodarowa-
nia Górek, aby zadbać o ich piękno i rów-
nocześnie dać szansę podziwiania ich za-
równo mieszkańcom gminy, jak i gościom. 

Wandalizm - to niepokojące
i bulwersujące zjawisko przypomi-
na walkę z wiatrakami. Gmina wy-

kłada dużo środków na poprawę estetyki
ulic i skwerów, jednak te wysiłki wciąż są ni-
weczone przez bandy wyrostków. Aby temu
zaradzić, wynajęto nawet firmę ochroniar-
ską, która strzeże wiat przystankowych.
W Zalesiu Dolnym chuligani niszczący przy-
stanek przekazani zostali w ręce policji, pre-
wencyjnie na wandali działać ma też system
kamer w centrum miasta. 

Niegrzeczna Jeziorka - gwał-
towne topnienia śniegu wiosną te-
go roku spowodowały miejscowe

podtopienia niżej położonych terenów przy
rzece. Był to sprawdzian skuteczności gmin-
nego sztabu antykryzysowego. Rzeka for-
malnie nie należy do gminy, trzeba jednak
mobilizować administrację wojewódzką do
uporządkowania spraw związanych ze sta-
nem prawnym i ochroną przeciwpowodzi-
wą. Gmina wciąż nie wykorzystuje także
w pełni walorów turystycznych Jeziorki.

BPI

BAŁAGAN
NA FABRYCZNEJ

Fabryczna znajduje się w centrum mia-
sta i stanowi dojazd do odwiedzanego przez
mieszkańców bazaru. W 2004 r. przygoto-
wano projekt techniczny drogi, a w tym ro-
ku zarezerwowano ponad 700 tys. zł na bu-
dowę odcinka od ulicy Wojska Polskiego do
ulicy Powstańców Warszawy. 

Od roku urzędnicy negocjowali z po-
szczególnymi właścicielami działek warunki
wykupu potrzebnego terenu pod inwesty-
cję. Porozumienia osiągnięto już z 11 wła-
ścicielami, którzy zgadzają się na udostęp-
nienie terenu. Ustalono ceny i inne warun-
ki rozliczenia, na przykład przesunięcia i od-
tworzenia ogrodzeń, jeżeli to było warun-
kiem zgody na udostępnienie gminie po-
trzebnego gruntu. Obecnie problemem jest
tylko część jednej z działek, a właściwie brak
porozumienia z jej współwłaścicielem. Nie
odbiera on korespondencji, uniemożliwia-
jąc w ten sposób jakiekolwiek negocjacje.
Tym samym blokuje ewentualną procedurę
wywłaszczenia go z gruntu przeznaczonego
pod drogę. Nie zamieszkuje nawet na tere-
nie posesji, której sprawa dotyczy. Gmina
próbowała zmienić projekt i zawęzić w tym
miejscu tzw. linie rozgraniczające, ale wa-
riant ten jest nie do przyjęcia ze względu na
późniejszą organizację ruchu i trudno było-
by uzyskać pozwolenia na budowę takiego
eksperymentu niespełniającego warunków
technicznych. 

Wydaje się, że obecnie gmina nie ma
wielkiego pola manewru. Przy negocjacjach
urząd sugeruje się wyceną wykonaną wcze-
śniej przez rzeczoznawcę dla sąsiednich
działek również przeznaczonych pod ulicę
Fabryczną. Na razie liczy na zrozumienie
przez właściciela racjonalnych argumentów.
Choćby takich, że budowa i uporządkowa-
nie drogi wpłynie przecież na wzrost warto-
ści między innymi jego nieruchomości. Je-
żeli jednak do porozumienia nie dojdzie,
gmina udowodni, że skutecznie dostarczyła
korespondencję, i rozpocznie procedurę
wywłaszczeniową. 

ULICA JARZĄBKA
CORAZ BLIŻEJ

Podobna sytuacja była na ul. Jarząbka.
Tam właścicieli terenów, które znalazły się
w projektowanym pasie drogowym, było
zdecydowanie mniej. Z większością gmina
doszła do porozumienia. Problem był
z czterema nieruchomościami, których wła-
ściciele nie zgadzali się na odstąpienie grun-
tu pod ulicę. Udało się jednak ominąć spor-
ne tereny, zmieniając projekt ulicy. Co
prawda część prywatnych działek wchodzi
teoretycznie w pas drogowy, ale praktycznie

ani jezdnia, ani chodnik nie będą leżały na
prywatnym gruncie. Choć formalności do-
tyczące wykupów i zamian innych działek
będą jeszcze trwały, to ich właściciele zgo-
dzili się na wejście na teren z inwestycją, co
umożliwia dokończenie projektu i wystąpie-
nie o pozwolenie na budowę. Jeżeli w osta-
tecznej wersji budżetu znajdą się na ten cel
pieniądze, odcinek ulicy Jarząbka od ul.
Żytniej do Okulickiego powinien powstać
do końca przyszłego roku. 

PIENIĄDZE
TO NIE WSZYSTKO...
CZYLI JAK PRZYGOTOWUJE-
MY INWESTYCJĘ

Powszechnie obowiązujące przepisy
związane z przygotowaniem inwestycji wy-
magają, żeby inwestor dysponował prawem
do gruntu na cele budowlane. Teoretycznie
gmina powinna więc wykupić grunt, który
w planach zagospodarowania przestrzenne-
go przewidziano pod gminną inwestycję,
czyli w przypadku dróg - całą szerokość pa-
sa drogowego ograniczonego tzw. liniami
rozgraniczającymi. Następnie trzeba wyko-
nać, a właściwie zlecić firmie w przetargu
wykonanie projektu wraz z wszelkimi
uzgodnieniami, które są o tyle ważne, że
z reguły na obszarze objętym inwestycją
znajdują się np. skrzynki energetyczne, słu-
py czy instalacje telekomunikacyjne, które
należy przesunąć lub przestawić, a które nie
należą do gminy. Zresztą gminie powinno
zależeć, żeby przy okazji dużych remontów
i modernizacji porządkować również infra-
strukturę techniczną, która do niej nie nale-
ży - po co „ryć” drogę kilka razy, jeśli moż-
na to zrobić za jednym razem. 

Aby wykupić tereny przewidywane pod
inwestycje, należy najpierw sporządzić do
tego celu mapę geodezyjną, na której są
szczegółowo oznaczone i wydzielone frag-

menty nieruchomości do wykupienia. Od-
powiedni zespół urzędników przystępuje do
rozmów o warunkach pozyskania gruntów,
negocjuje ceny i - jeżeli to niezbędne - zle-
ca wykonanie wyceny przez rzeczoznawcę
majątkowego. 

Następnie trzeba jeszcze uzyskać po-
zwolenie na budowę i zorganizować prze-
targ na wykonanie inwestycji. Jak już po za-
kończeniu żmudnej procedury przetargo-
wej wybierze się wykonawcę, można wpro-
wadzać firmę na plac budowy i nareszcie
budować! 

To, co w teorii jest proste, w praktyce
wygląda nieco inaczej. Urbaniści, przygoto-
wując plany zagospodarowania przestrzen-
nego, rysują pasy drogowe o szerokości, ja-
ką uważają za odpowiednią. Na tej podsta-
wie urząd, żeby nie tracić czasu, jednocze-
śnie przygotowuje projekty i uzgodnienia
oraz negocjuje zakup potrzebnych gruntów.
Pół biedy, jeśli są to nowo projektowane
drogi wyznaczone w nowych planach zago-
spodarowania przestrzennego. Większym
problemem są grunty pod istniejącymi od
wielu lat ulicami. W Piasecznie podobnie
jak w całym kraju mamy na tym polu do
nadrobienia wieloletnie zaległości. 

W przypadku, kiedy rozmowy z właści-
cielami się przeciągają, można próbować tak
zmienić projekt, aby przynajmniej jezdnia
i chodniki nie wchodziły w prywatne pose-
sje. Jeżeli właściciel wyrazi zgodę na wcze-
śniejsze wejście gminy na jego grunt prze-
znaczony pod inwestycje, gmina może
otrzymać pozwolenie na budowę, a nego-
cjacje w sprawie wykupu całego pasa drogo-
wego mogą się toczyć jednocześnie z budo-
wą i nie blokują inwestycji. W przypadku
ulicy Jarząbka taka możliwość była, w przy-
padku Fabrycznej, niestety, nie.

BPI

A miało być tak pięknie...
Od dwóch lat gmina przygotowuje się do budowy ulicy Fabrycznej. Jest zdecydowana
wola burmistrza oraz radnych i są pieniądze, a ulica dalej wygląda, jakby regularnie jeź-
dziła nią dywizja wojsk pancernych. W czym problem? Gmina nie może kupić kawałka
gruntu, który - będąc prywatną własnością - wchodzi klinem w sam środek projektowa-
nej inwestycji. 

fot. D. Putkiewicz

Tak wygląda dziś fragment ul. Fabrycznej w centrum Piaseczna

Bilans roku
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Burmistrz zatwierdził prze-
targi: 
- na budowę pompowni wody na terenie
SUW przy ul. Żeromskiego w Piasecznie.
Wykonawca - PT Elmar z Zalesia Górne-
go, za cenę ryczałtową brutto 1 098
595,11 zł; 
- na wykonanie prowizorycznej, niskopara-
metrowej, preizolowanej sieci cieplnej -
usunięcie awarii wzdłuż ul. Wojska Pol-
skiego. Wykonawca - URB H. Figurski
z Raszyna-Rybie, za cenę ryczałtową brutto
76 505 zł; 
- na budowę fragmentów sieci wodociągo-
wej z przyłączami do posesji w Henryko-
wie-Uroczu. Wykonawca - PBPiRI Kołdi-
co z Zagnańska, za cenę ryczałtową brutto
155 614,97 zł; 
- na budowę fragmentów kanalizacji sani-
tarnej podciśnieniowej w Woli Gołkow-
skiej i Robercinie. Wykonawca - Przedsię-
biorstwo Budowlane „Kamibud” sp. j.
z Radomia, za cenę ryczałtową brutto 99
731,99 zł; 
- na przebudowę ulicy Towarowej/Nada-
rzyńskiej na odcinku od ul. Dworcowej do
targowiska wraz z budową parkingu. Wy-
konawca - firma Fal-Bruk B. B. Z. Falenta
sp. j. z Warszawy, za cenę ryczałtową brut-
to 599 921,85 zł; 
- na wykonanie projektu budowlano-wyk-
onawczego ul. Modrzewiowej na odcinku
od ul. Stołecznej do al. Brzóz oraz projek-
tu placu zagospodarowania przy kościele
łącznie z parkingami o łącznej długości 800
m wraz z opracowaniem specyfikacji tech-
nicznych. Wykonawca - firma Arkom-Pr-
ojekt z Pruszkowa, za cenę ryczałtową
brutto 96 380 zł; 
- na budowę fragmentów kanalizacji sani-
tarnej podciśnieniowej w Głoskowie. Wy-
konawca - firma PT Elmar z Zalesia Gór-
nego, za cenę ryczałtową brutto 97 648,67
zł; 
- na szacowanie wartości nieruchomości
gruntowych we wsi Jesówka. Wykonawca -
firma Kor-Sit Walentyna Korniluk z War-
szawy, za cenę ryczałtową brutto jednego
operatu szacunkowego 176,90 zł; 
- na wykonanie robót remontowych
w urzędzie miasta - wymiana nawierzchni
placu wewnętrznego, wykonanie odwod-
nienia placu, osłony śmietnika oraz remont
pomieszczeń biurowych na II piętrze. Wy-
konawca - Spółdzielnia Budowlana „Pia-
seczno” z Piaseczna, za cenę ryczałtową
brutto 150 000 zł; 
- na wykonanie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej dla budowy wysokopara-
metrowych sieci i przyłączy cieplnych
w rejonie ulic Puławska - Wojska Polskie-
go - Kusocińskiego - Fabryczna. Wyko-
nawca - Przedsiębiorstwo Rekonstrukcji
Modernizacji Energetyki „Prime” Sp. z o.
o. z Radomia, za cenę ryczałtową brutto 42
700 zł; 
- na wykonanie obrukowania studni kana-
lizacyjnych w drogach gruntowych 
w Zalesiu Dolnym. Wykonawca - firma PT
Elmar z Zalesia Górnego, za cenę ryczałto-
wą brutto do posiadanych środków w bu-
dżecie - 40 000 zł; 
- na wykonanie jednofunkcyjnego węzła
cieplnego dla potrzeb c. o. w komunalnym
budynku mieszkalnym w Piasecznie przy
ul. Fabrycznej 2. Wykonawca - firma URB
H. Figurski z Raszyna-Rybie, za cenę ry-
czałtową brutto 95 555,11 zł; 
- na opracowanie SIWZ dla kontraktu pn:
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Piasecznie” realizowanego w ra-
mach projektu Funduszu. Wykonawca -
firma Bud-Invent Sp. z o. o. z Warszawy,
za cenę ryczałtową brutto 146 400 zł; 
- na budowę brakującego odcinka sieci
wodociągowej, przyłączy wodociągowych,
odcinka sieci kanalizacyjnej i brakujących
przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Nowej
w Piasecznie. Wykonawca - firma Aquarius
& Co z Piaseczna, za cenę ryczałtową brut-
to 227 751 80 zł; 
- na budowę kanalizacji sanitarnej w rejo-
nie placu Wolności w Piasecznie. Wyko-
nawca - firma Bud-Inż. Przedsiębiorstwo

Prywatne Andrzej Rup z Raszyna-Jawor-
owa, za cenę ryczałtową brutto 338 260,01
zł; 
- na roboty dodatkowe związane z budową
zespołu terenowych urządzeń sportowych
przy SP nr 1 w Piasecznie. Wykonawca -
firma Polcourt Firma Wielobranżowa Ma-
rek Piotrowicz z Gostynina, za cenę ryczał-
tową brutto 71 000 zł; 
- na roboty dodatkowe związane z przebu-
dową Kanału Piaseczyńskiego pod budowę
Sądu Rejonowego i Prokuratury w Piasecz-
nie. Wykonawca - firma P. B. P. i R. I.
Kołdico z Zagnańska, za cenę ryczałtową
brutto 219 694,09 zł; 
- na budowę fragmentów sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicach Chyliczkowskiej 
i Zielonej w Piasecznie. Wykonawca - Ze-
spół Inicjatyw Technicznych „Ecology” Sp.
z o. o. za cenę ryczałtową brutto 334
366,03 zł; 
- na przebudowę boisk sportowych przy fi-
lii SP nr 5 w Piasecznie. Wykonawca - fir-
ma Polcourt Firma Wielobranżowa Marek
Piotrowicz z Gostynina, za cenę ryczałtową
brutto 373 800,35 zł; 
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Zale-
siu Górnym, Domance i części Jesówki.
Wykonawca - firma P. B. P i R. I Kołdico
z Zagnańska, za cenę ryczałtową brutto
2 938 726,95 zł; 
- na konserwację budynków mieszkalnych.
Wykonawca - firma Usługi Remontowo-
-Budowlane H. Figurski z Raszyna-Rybie,
za cenę ryczałtową brutto 96 723,72 zł; 
- na utwardzenie alejki na terenie Cmenta-
rza Komunalnego w Piasecznie. Wyko-
nawca - firma Fal-Bruk z Warszawy, za ce-
nę ryczałtową brutto 50 823,54 zł; 
- na budowę dwustanowiskowego garażu
dla OSP w Bobrowcu. Wykonawca - kon-
sorcjum firm ZUB Amadeo z Konstanci-
na-Jeziorny i Skomand z Ełku, za cenę ry-
czałtową brutto 281 417,60 zł; 
- na przebudowę ul. Kościuszki na odcin-
ku od ul. Sienkiewicza do ronda „Solidar-
ności”. Wykonawca - firma Fal-Bruk
z Warszawy, za cenę ryczałtową brutto
1 559 795,34 zł; 
- na budowę oświetlenia ulicznego na ul.
Szklarniowej w Mieszkowie. Wykonawca -
ZKRSiUE Cieślikowski z Wolicy, za cenę
ryczałtową brutto 67 892,77 zł; 
- na wykonanie robót dodatkowych dla ka-
nalizacji sanitarnej w Zalesiu Dolnym. Wy-
konawca - firma PBOiRI Inżynieria Sp.
z o. o. Płońsk ul. Mazowiecka 9, za cenę
ryczałtową brutto 256 800 zł; 
- na przebudowę ul. Tulipanów na odcin-
ku od ul. Geodetów w kierunku południo-
wym wraz z kanalizacją deszczową, przebu-
dową linii niskiego napięcia i budową
oświetlenia. Wykonawca - firma Fal-Bruk
z Warszawy, za cenę ryczałtową brutto 539
913,38 zł; 
- na remont instalacji elektrycznej w bu-
dynku komunalnym przy ul. Wojska Pol-
skiego 7 w Piasecznie. Wykonawca - firma
Instalatorstwo Elektryczne Jan Olszak
z Gołkowa, za cenę ryczałtową brutto 36
014,04 zł; 
- na budowę budynku socjalnego dla Klu-
bu Sportowego „Laura” w Chylicach. Wy-
konawca - Zakład Remontowo-Budowl-
any Adam Konikiewicz z Kamionki, za ce-
nę ryczałtową brutto 199 726,13 zł; 
- na usunięcie awarii instalacji c. o. i c. w.
pomiędzy kotłownią a budynkiem szkoły 
w Złotokłosie. Wykonawca - firma F. H.
U. Romex z Piaseczna, za cenę ryczałtową
brutto 57.677,99 zł; 
- na wykonanie projektu budowlano-wyk-
onawczego wielobranżowego na przebudo-
wę budynku po policji dla potrzeb urzędu
miasta. Wykonawca - Biuro Projektowe
Budownictwa „Partner” s. c. z Łodzi, za
cenę ryczałtową brutto 91 500 zł; 
- na dostawę sprzętu komputerowego
i oprogramowania dla Urzędu Miasta. Wy-
konawca - firma Centrum Informatyczne
„Polsoft” z Warszawy, za cenę ryczałtową
brutto 113 594,20 zł; 
- na wykonanie robót dodatkowych zwią-
zanych z dokończeniem budowy budynku

mieszkalnego-socjalnego 32-lokalowego
w Julianowie. Wykonawca - Spółdzielnia
Budowlanych „Komand” z Ełku, za cenę
ryczałtową brutto 44 998,44 zł; 
- na doposażenie węzła cieplnego w c. c.
w., instalację c. c. w. oraz wymianę instala-
cji c. o. w budynku przychodni w Piasecz-
nie przy ul. Fabrycznej 1. Wykonawca - fir-
ma Ecotherm sp. z o. o. z Łowicza, za ce-
nę ryczałtową brutto 251 675,56 zł; 
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Wól-
ce Kozodawskiej w rejonie ulicy Herbacia-
nej Róży i w Jesówce, ulica Dzikich Gęsi.
Wykonawca - firma Taylor sp. z o. o. z Lu-
blina, za cenę ryczałtową brutto 2 135
673,67 zł; 
- na budowę oświetlenia ulicznego na ul.
Turystycznej w Woli Gołkowskiej. Wyko-
nawca - Zakład Konserwacyjno-Remont-
owy Sieci i Urządzeń Elektroenergetycz-
nych „Cieślikowski” z Wolicy, za cenę ry-
czałtową brutto 83 907,24 zł. 
- na druk biuletynu informacyjnego miasta
i gminy Piaseczno „Gazeta Piaseczyńska”.
Wykonawca - firma Pre-Press Publishing
Kolanowska Grażyna z Piaseczna, za cenę
ryczałtową brutto 2562 zł, cena 1 egz. 0,26
zł brutto; 
- na dostawę i montaż wraz z modernizacją
istniejących pylonów (witaczy) na terenie
miasta i gminy Piaseczno. Wykonawca -
firma J. D. Inżynieria Ruchu z Zielonki, za
cenę ryczałtową brutto 53 192 zł; 
- na zmianę zasilania Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji oraz Gimnazjum nr 1.
Wykonawca - Zakład Konserwacyjno-R-
emontowy Sieci i Urządzeń Elektroener-
getycznych „Cieślikowski” z Wolicy, za ce-
nę ryczałtową brutto 68 474,89 zł. 

Burmistrz unieważnił przetargi: 
- na budowę garaży w Piasecznie przy ul.
Energetycznej wraz z zagospodarowaniem
terenu, gdyż cena najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę, którą zamawiający mo-
że przeznaczyć na sfinansowanie zamówie-
nia; 
- na nadzór nad realizacją projektu „Pro-
gram gospodarki wodno-ściekowej w Pia-
secznie” (na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.
7 ustawy Prawo zamówień publicznych -
postępowanie obarczone jest wadą unie-
możliwiającą zawarcie ważnej umowy
w sprawie zamówienia publicznego); 
- na remont instalacji elektrycznej w bu-
dynku komunalnym przy ul. Wojska Pol-
skiego 7 w Piasecznie, gdyż nie wpłynęła
żadna oferta; 
- na wykonanie instalacji chłodzenia po-
wietrza w systemie wentylacji mechanicz-
nej Hali Sportowej w GOSIR w Piasecznie,
gdyż cena najkorzystniejszej oferty prze-
wyższa kwotę, którą zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Burmistrz ogłosił przetargi: 
- na budowę zespołu garaży w Piasecznie
przy ul. Energetycznej wraz z zagospodaro-
waniem terenu i rozbiórką istniejących ga-
raży; 
- na wykonanie projektu budowlanego
i wykonawczego przebudowy ul. Żerom-
skiego o dł. 500 m. b. na odcinku od ul.
Kilińskiego do ul. Armii Krajowej, 
- na nadzór nad realizacją projektu „Pro-
gram gospodarki wodno-ściekowej w Pia-
secznie”; 
- na wykonanie projektu budowlanego
i wykonawczego rozbudowy placu Piłsud-
skiego oraz wykonanie ekspertyzy stanu
technicznego fundamentów ratusza, a tak-
że na opracowanie dokumentacji na drenaż
i ewentualne wzmocnienie ścian funda-
mentowych; 
- na opracowanie SIWZ dla zadań inwesty-
cyjnych nr 2,3,4 i pomoc techniczną dla
jednostki realizującej projekt „Program
gospodarki wodno-ściekowej w Piasecz-
nie”; 
- na budowę zasilania w energię elektrycz-
ną przepompowni ścieków w Woli Goł-
kowskiej; 
- na przygotowanie posiłków regeneracyj-
nych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy
Społecznej, 
- na usługi szkoleniowe prowadzące do
wdrożenia systemu zarządzania jakością
według ISO 9001: 2000 w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Piaseczno. 

W okresie sprawozdawczym
burmistrz zajmował się bieżącymi
sprawami, w tym m.in.: 

23 września burmistrz wziął udział
w uroczystym zakończeniu Ogólnopol-
skich Kynologicznych Mistrzostw Policji -
Sułkowice 2005; 
23 września burmistrz i radni uczestni-
czyli w integracyjnym spotkaniu rodziców
i dzieci „Wesołe dożynki” w Przedszkolu
nr 4; 
25 września burmistrz brał udział w spo-
tkaniu z ks. biskupem T. Pikusem w para-
fii Żabieniec w trakcie wizytacji kanonicz-
nej; 
27 września burmistrz i radni obecni by-
li na zebraniu wiejskim w Głoskowie; 
28 września burmistrz wziął udział w ce-
remonii pożegnania policjantów służby
kandydackiej w oddziałach prewencji poli-
cji; 
28 września burmistrz uczestniczył w in-
auguracji Akademii Zdrowia Centrum
Rozwoju Wellness w Piasecznie; 
29 września burmistrz wziął udział
w konferencji zorganizowanej przez Bank
BPH nt. pozyskiwania środków finanso-
wych z Unii Europejskiej dla przedsiębior-
ców; 
30 września burmistrz i radni uczestni-
czyli w uroczystości oddania do użytkowa-
nia boiska i bieżni lekkoatletycznej w SP nr
1 w Piasecznie; 
1 października burmistrz i radni brali
udział w obchodach 90. rocznicy założenia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagarzewie; 
7 października odbyło się spotkanie
burmistrza z nowymi właścicielami Thom-
son Displays Polska Sp. z o. o. Videocon
Group; 
7 października burmistrz uczestniczył
w spotkaniu z kierownictwem Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w związku z zawarciem
umów o dofinansowanie programu „Upo-
rządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w gminie Piaseczno” z Funduszu Spójno-
ści; 
10 października burmistrz wziął udział
w międzynarodowej konferencji „Trans-
port publiczny w Warszawie kluczem do
harmonijnego rozwoju stolicy Polski”; 
11 października burmistrz był na spo-
tkaniu okolicznościowym zorganizowanym
przez powiatowy Związek Nauczycielstwa
Polskiego z okazji Dnia Komisji Edukacji
Narodowej; 
13 października burmistrz uczestniczył
w spotkaniu z młodzieżą i nauczycielami
Liceum Ogólnokształcącego z okazji Dnia
Edukacji Narodowej; 
14 października burmistrz i radni wzię-
li udział w uroczystościach 50-lecia Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze; 
15 października burmistrz był na uro-
czystości wręczenia Biblii i kluczy do
mieszkań wybudowanych przez fundację
Habitat For Humanity w Józefosławiu; 
15-16 października burmistrz uczest-
niczył w uroczystym otwarciu Mistrzostw
Polski Seniorów w Kick Boxingu na hali
GOSiR; 
17 października odbyło się spotkanie
burmistrza z zarządem i radą nadzorczą sp.
z o. o. Tramwaje Warszawskie oraz przed-
stawicielami Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy w sprawie opracowania koncep-
cji i wstępnego studium wykonalności bu-
dowy linii tramwajowej z Warszawy do
Piaseczna; 
19 października burmistrz brał udział
w spotkaniu okolicznościowym zorganizo-
wanym przez Zarząd Koła Polskiego
Związku Niewidomych z okazji Dnia Białej
Laski; 
21 października burmistrz i radni
uczestniczyli w uroczystościach nadania
Gimnazjum nr 2 imienia Jana Pawła II; 
26 października burmistrz wziął udział
w otwarciu nowej placówki Multi-Banku 
w Piasecznie; 
28 października burmistrz i radni brali
udział w odbiorze technicznym rozbudo-
wanej Stacji Uzdatniania Wody w Zalesiu
Dolnym; 
29 października burmistrz wziął udział
w otwarciu V Mazowieckich Drużynowych
Zawodów Pływackich o puchar Prezesa
PKOL zorganizowanych przez GOSIR; 

1 listopada burmistrz i radni pomagali
w kweście na Cmentarzu Parafialnym
w Piasecznie; 
4 listopada burmistrz i radni uczestni-
czyli w konferencji dotyczącej bonu eduka-
cyjnego w oświacie; 
6 listopada udział burmistrz i radni byli
obecni na uroczystej mszy dziękczynnej ce-
lebrowanej przez ks. bp. Piotra Jareckiego
w kościele w Zalesiu Dolnym; 
9 listopada burmistrz i radni brali udział
w spotkaniu z okazji Dnia Seniora w Zło-
tokłosie; 
11 listopada burmistrz i radni uczestni-
czyli w uroczystościach z okazji święta od-
zyskania niepodległości przez Polskę; 
14 listopada burmistrz wziął udział
w posiedzeniu Rady Parków Krajobrazo-
wych; 
18 listopada burmistrz wziął udział
w walnym zebraniu Stowarzyszenia Pry-
watnych Właścicieli Nieruchomości Pia-
seczna; 
19 listopada burmistrz i radni byli na
spotkaniu z okazji Dnia Seniora w Chojno-
wie; 
20 listopada burmistrz i radni uczestni-
czyli w uroczystościach przekazania do
użytkowania i poświęcenia przez ks. bp.
Tadeusza Pikusa nowo wybudowanego
przedszkola, domu generalnego i kaplicy
przy Zgromadzeniu Służebnic Matki Do-
brego Pasterza w Piasecznie. 
22 listopada odbyło się spotkanie z za-
rządem i członkami rady nadzorczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Jedność”. Przed-
miotem spotkania były sprawy związane m.
in. z pozyskiwaniem lokali zastępczych, do-
kończeniem wzajemnych rozliczeń finan-
sowych, porządkiem na osiedlu; 
22 listopada burmistrz i radni wzięli
udział w uroczystym pożegnaniu przecho-
dzącej na emeryturę wieloletniej dyrektor
Banku BPH w Piasecznie pani Jadwigi Szy-
mańskiej; 
23 listopada burmistrz i radni uczestni-
czyli w uroczystości poświęcenia i wmuro-
wania aktu erekcyjnego pod rozbudowę
siedziby Starostwa Powiatowego; 
25 listopada burmistrz był na spotkaniu
ze wspólnotami mieszkaniowymi, inwesto-
rami, przedstawicielami Wojewódzkiego
Urzędu Nadzoru Budowlanego, Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Staro-
stwa Powiatowego, Państwowej Straży Po-
żarnej, gminy Lesznowola oraz pracowni-
kami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
w sprawie omówienia docelowej koncepcji
obsługi komunikacyjnej obszaru miasta
w granicach określonych ulicami: Słowicza,
Fabryczna, Jarząbka, Tukanów;. 
26 listopada burmistrz uczestniczył
w uroczystym zakończeniu II Halowych
Mistrzostw Mazowsza w piłce nożnej zor-
ganizowanych w GOSIR Piaseczno; 
7 grudnia burmistrz brał udział w posie-
dzeniu komisji infrastruktury Rady Miasta
Stołecznego Warszawy w związku z projek-
tem uchwały Rady Miasta na zawarcie
przed rządową komisją majątkową ugody
z Kurią Prowincjonalną Zakonu Szpitalne-
go św. Jana Bożego oraz Zgromadzenia
Sióstr Dominikanek Jezusa i Maryi w Zie-
lonce. 
9 grudnia burmistrz wziął udział
w otwarciu Szkolnego Ośrodka Kariery
w Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie. 
9 grudnia burmistrz uczestniczył w spo-
tkaniu wigilijnym piaseczyńskiego klubu
kobiet po mastektomii Amazonki; 
9 grudnia burmistrz gościł na otwarciu
wystawy prac Stefana Lisowskiego
w Ośrodku Kultury w Piasecznie. 

Burmistrz na bieżąco rozpatruje wnio-
ski 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 sprze-
daż alkoholu itp. 

Omawiane są na bieżąco wnioski ko-
misji problemowych RM - informacja pi-
semna o podjętych czynnościach związa-
nych z tymi wnioskami przedkładana jest
przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

Burmistrz przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek po uprzednim umó-
wieniu spotkania. Tel. 701 75 88

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przed-
stawia radnym sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami Ra-
dy. Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych spraw
i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo zajmowali
się od 20 października do 12 grudnia 2005 roku.



Z okazji Świąt Boże-  
go Narodzenia Zarząd

Fundacji Pomocy Bezro-
botnym i Bezrobotnym
„Domus et Labor” w imie-
niu własnym oraz Tych,
którym stara się pomagać,
wraz z życzeniami serdecz-
nie dziękuję wszystkim
Osobom i Instytucjom
w różnych formach wspie-
rających lub współpracują-
cych z Fundacją:

Auchan-Piaseczno, Au-
chan-Warszawa Wola, Autotro-
nik, Adextra, Bakoma, Bank Za-
chodni WBK, Deltaplast, Domi-
net, Eko-Gum, Eris, Forklift,
Global-Serwis, Jakon, Jarper,
Kłos Roman, Kurier Południo-
wy, Lidl, Łapczyński Marek, Ma-
dex Wojciech Badowski, Reyna-
ers, PUP, Gmina Lesznowola,
Gmina Piaseczno, Starostwo Po-
wiatowe, Thomson Displays
Polska, Trans Petro-Color, Zofia
Woźniak. 

Ta alfabetyczna lista na
pewno nie jest kompletna. Nie
sposób umieścić na niej Tych
wszystkich, którzy nas wspierają

modlitwą, dobrym
słowem lub choćby tak
rzadkim ostatnio życzliwym
uśmiechem. Za nazwą firm kryją
się konkretni ludzie często nie-
znani nam nawet z widzenia.
Mamy jednak świadomość, że
bez życzliwego wsparcia wszyst-
kich wymienionych i nie wymie-
nionych nasza działalność byłaby
niemożliwa. 

Serdeczne życzenia oraz
podziękowania za pracę składa-
my naszym wolontariuszom,
którzy tak ofiarnie starają się po-
magać swoim współbraciom
w niedoli. 

Serdeczne życzenia przeka-
zujemy również naszym pod-
opiecznym bezrobotnym i bez-
domnym oraz ich rodzinom
przypominając im, że Jezus na
miejsce Narodzenia wybrał ubo-
gą stajenkę a nie wspaniały pałac. 
Wszystkim życzymy Radosnych
Narodzin Bożego Dzieciątka
w ich sercach oraz Jego stałej
obecności w Nowym 2006 roku. 

W imieniu Zarządu
Janusz Bołożuk
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Komunikat
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta

i Gminy Piaseczno przypomina o przedłużaniu co 20 lat praw do gro-
bów ziemnych na cmentarzu komunalnym w Piasecznie przy ul. Julia-
nowskiej 27. 

W przypadku nie uiszczenia w/w opłaty groby będą likwidowane. 
Informacja: tel. 756 75 85

Podstawa prawna: 
 ustawa z 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
 rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz

Zdrowia i Opieki Społecznej z 20.10.1972 r. 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Włodzimierz Rasiński

Obwieszczenie
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z dn. 10.05.2003
r. poz. 717) w związku z wpłynięciem wniosku Zarządu Dróg Powiato-
wych w Piasecznie ul. Elektroniczna 4, zawiadamiam strony, iż decyzją
z dnia 2005-11-16 znak UiA 7331/G/CP/80/05 ustaliłem lokalizację in-
westycji celu publicznego polegającą na przebudowie nawierzchni bitu-
micznej jezdni oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego w istniejących
liniach rozgraniczających ul. Millenium we wsi Głosków gm. Piaseczno. 

Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy po
zapoznaniu się z tematem, mają prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Ko-
legium 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, okre-
ślać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowo-
dy uzasadniające to żądanie). Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w godzi-
nach pracy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, pokój 48. 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
Wiceburmistrz Andrzej Swat

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

darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.) w związ-
ku z wpłynięciem wniosku POLSKIEJ TELEFONII CYFROWEJ Sp. z o. o. 02-222
Warszawa Al. Jerozolimskie 181 reprezentowanej przez Waldemara Pałubickiego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla in-
westycji polegającej na budowie stacji bazowej sieci telefonii cyfrowej sieci ERA
21231 na działce nr ew. 164/1 położonej we wsi Żabieniec gm. Piaseczno, zostało
wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji. 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
Wiceburmistrz Andrzej Swat

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

darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.) w związ-
ku z wpłynięciem wniosku OSP POLPAGER Sp. z o. o. 01-030 Warszawa ul. Pawia
55 reprezentowanej przez Waldemara Nowaka - 2iT Polska Sp. z o. o. 03-450 War-
szawa ul. Ratuszowa 11 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej sieci transmisji
danych systemu CDMA 2000 „Gołków” na działce nr ew. 70 położonej we wsi Goł-
ków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej inwe-
stycji.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
Wiceburmistrz Andrzej Swat

Ogłoszenie
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego części wsi Jastrzębie
Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały: Nr 366/XVI/03 z dnia 2003-11-20
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Jastrzębie obejmującego obszar zgodnie z załącznikiem graficz-
nym 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 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 nieruchomo-
ści, której dotyczy. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
Józef Zalewski

Ogłoszenie
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części wsi Baszkówka zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 977/XLII/2001 z dnia 24 paź-
dziernika 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 245 poz. 4793) 

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 753/XXXV/2005 z dnia 2005-04-27 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baszkówka zatwierdzonego
uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 977/XLII/2001r. z dnia 24 października 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 245 poz. 4793)
obejmującego obszar zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały. 

Przedmiotem planu jest przygotowanie terenów pod zabudowę jednorodzinną z zachowaniem zasad ochrony środowiska. Zain-
teresowani 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 za-
wierać 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

części wsi Szczaki zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej wPiasecznie Nr 315/XV/2003 z dnia 23 paździer-
nika 2003 r (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 288 poz. 7593) 

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 754/XXXV/2003 z dnia 2005-04-27 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczaki zatwierdzonego
uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 315/XV/2003 z dnia 23 października 2003r (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 288 poz. 7593) obej-
mującego obszar zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały. 

Przedmiotem planu jest przygotowanie terenów pod zabudowę jednorodzinną z zachowaniem zasad ochrony środowiska. Zain-
teresowani 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 21dni 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

Zalesiański wernisaż

Z okazji 75-lecia Zalesia Górnego otwarta została w Muzeum Re-
gionalnym, wystawa poświęcona historii tej miejscowości. Zbiory udostęp-
nione przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego oglądać można do
15 stycznia 2006 roku.

fot. D. Putkiewiczfot. D. Putkiewicz

Pracownia Artystyczna Aleksandry Sieradzkiej 
w Zalesiu Górnym 

zaprasza na wystawę prac młodzieży
utalentowanej plastycznie. 

Prace będzie można obejrzeć
w Warszawskiej herbaciarnio-galerii, Herba Thea, 

ul. J. Bruna 20 (nie daleko metra Pole Mokotowskie). 
Na otwarcie zapraszamy 10 stycznia 2006 r. o godz. 19.00. 

Wystawa potrwa do końca miesiąca.

GRUPA LITERACKA
W PIASECZNIE

Powstanie w Piasecznie grupy
literackiej będącej forum wymiany
myśli, opinii i poglądów na temat
literatury, jak i twórczości kon-
kretnych osób staje się coraz bar-
dziej realne.

Przez całą jesień Biblioteka Publiczna
informowała (na plakatach i w informa-
cjach prasowych) o planach utworzenia
takiej grupy. Do tego pomysłu przekona-
ło się wiele osób, które wzięły udział
w pierwszym spotkaniu 25 listopada. Byli
to nie tylko znani piaseczyńscy poeci zaj-
mujący się literaturą zawodowo lub z za-
miłowania, mający w swoim dorobku
liczne osiągnięcia. Swoją chęć współtwo-
rzenia takiej grupy wyraziły również oso-
by rozpoczynające swoją podróż w świat
literatury. 

Poznanie siebie nawzajem, czytanie
swoich utworów i dyskusja - tak w miłej
atmosferze upłynęło to pierwsze spotka-
nie 9-osobowej (jak na razie) grupy. 
Następne spotkanie odbędzie się 20
I 2006 roku (piątek) o godz. 16.30
w Czytelni Biblioteki Publicznej, ul. Ko-
ściuszki 49. 

Wszystkich zainteresowanych, ale
jeszcze niezdecydowanych serdecznie za-
praszamy.

„ZIMA W MIEŚCIE” 2006 - ZAJĘCIA DLA DZIECI
16 - 27 STYCZNIA 2006 (PN - PT) 

Wiek uczestników: 7 - 12 lat
Godziny zajęć: 8.00 - 16.00

Miejsce zajęć: świetlica przy ul. Sikorskiego 1a
Koszt: 250 złotych (w cenę wliczone obiady) 
Liczba miejsc ograniczona! - max. 25 osób

Zgłoszenia do 6 stycznia 2006 roku w Ośrodku Kultury w Piasecznie tel. 756 76 00;
tel. /fax. 737 10 52 lub Piotr Bąk 0 506 647 025 

„WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ”
- AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE”

Profesjonalna opieka pedagogiczna, zajęcia taneczne, warsztaty plastyczne,
zabawy w języku angielskim, zajęcia sportowe, zajęcia teatralne,

zabawy rozwijające wyobraźnię, warsztaty inetrpersonalne, animacja czytelnictwa,
spotkania z ciekawymi osobami, wycieczki (basen, kino), bal karnawałowy

i inne niespodzianki

ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY (BEZPŁATNIE) 
ZAPISY DO 6 STYCZNIA 2006 - MAX. 25 OSÓB W GRUPIE

poniedziałek, wtorek - godz. 17.00 - 19.00 - taniec sportowy
środa, czwartek - godz. 18.00 - 20.00 - taniec towarzyski

piątki - godz. 19.00 imprezy taneczne: 

20 stycznia - Active Rock Party - wstęp wolny 
27 stycznia koncert wystąpi m. in. Kabanos - wstęp 8 zł

Dyrekcja i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie w imieniu dzieci i własnym
serdecznie dziękują pani Katarzynie Kondraciuk oraz sponsorom za zorganizowanie pięknego

i pełnego wzruszeń spotkania ze Świętym Mikołajem 17.12.2005 r. w Klubie Sportowym w Piasecznie.
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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
STYCZEŃ 2006

Muzeum Regionalne - pl. Piłsudskiego, tel. 737 23 99
muzeumpiaseczno@neostrada.pl 
do 15 stycznia 2006 r. - wystawa „75 lat Zalesia Górnego“; na wystawie prezen-
towane są materiały obrazujące historię powstania oraz rozwój Zalesia Górnego. 

Sala Ośrodka Kultury 
3 stycznia 2006 r. godz. 19.00 - odprawa Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
9 stycznia 2006 r. - EDUKACJA TEATRALNA „Opowieść Betlejemska”

- Teatr Nic Pewnego 
10 stycznia 2006 r. - EDUKACJA TEATRALNA „Dziewczynka z zapałkami”

i „ Pięcioro w strączku grochu”
IMPREZY:
6 stycznia 2006 r. godz. 11.00 - Filharmonia Narodowa - Estrada Kameralna wstęp 4 zł
XIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY: 
6 stycznia 2006 r. godz. 19.00 - ŚWIECZOWISKO - WOŚPOWISKO - wstęp 5 zł 
7 stycznia 2006 r. godz. 16.00 - BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI

i „spektakl niespodzianka” - wstęp 10 zł
8 stycznia 2006 r godz. 13.00-22.00 - PIASECZYŃSKA SCENA ROCKOWA zagrają:
Blade of Terror, 14 VS 5, Fundacja, Dive 3d, Wiara, Zespół nr 2, Noisense, Maq,
Loadfil - wstęp 5 zł
8 stycznia 2006 r godz. 20.00 - ŚWIATEŁKO DO NIEBA

- Stowarzyszenie Rycerskie „Eodem Tempore“
10 stycznia 2006 r. godz. 20.00 - JAZZOWY WTOREK Kwartet Marka Napiórkow-
skiego. Gościnnie HENRYK MIŚKIEWICZ - saksofon, wstęp 10 zł
13 stycznia 2006 r. godz. 16.00 - Bal przebierańców dla najmłodszych - wstęp wolny 
13 stycznia 2006 r. godz. 19.00 - koncert zespołów sceny CALIFORNIA PUNK - wstęp 5 zł

Ceremonia poświęcenia sztandaru
miała miejsce podczas mszy, którą cele-
brował ksiądz dziekan Zbigniew Pruch-
nicki w kościele Matki Bożej Różańcowej
w Piasecznie. 

W trakcie szkolnych uroczystości
sztandar przekazany został dyrektorowi
szkoły Kazimierzowi Olkowskiemu oraz
młodzieży gimnazjalnej, która zobowiąza-
ła się godnie reprezentować imię szkoły. 

Gospodarze uroczystości mieli za-
szczyt gościć tego dnia w swoich murach
uczestników Powstania Warszawskiego:
prezesa Wojciecha Militza oraz wicepre-
zesa Środowiska Żołnierzy AK Baszta Eu-
geniusza Tyrajskiego, Stanisława Kral-
-Leszczyńskiego - przewodniczącego
głównej komisji rewizyjnej Związku Po-
wstańców Warszawskich, Witalisa Hop-
pe - członka komisji rewizyjnej Związku
Powstańców Warszawskich, Łucję Biało-
błocką - przewodniczącą komisji rewizyj-
nej Koła nr 5 AK Gątyń w Piasecznie oraz
pana Feliksa Araka - honorowego człon-
ka Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Obok gości honorowych w uroczy-
stości wzięli udział m. in.: wicedyrektor
Muzeum Powstania Warszawskiego pani
Łucja Konopka, kronikarz Piaseczna pan
Jerzy Dusza, kombatanci wojenni, przed-
stawiciele władz lokalnych, dyrektorzy
piaseczyńskich szkół i przedszkoli. 

Akt nadania imienia szkole odczytała
i przekazała na ręce dyrektora pani Gra-
żyna Orłowska - radna gminy oraz wice-
prezes ZNP w Piasecznie. 

Następnie okolicznościowe przemó-
wienie wygłosiła wicedyrektor szkoły pa-
ni Alicja Stępień, która powiedziała m.
in., że wybór Powstańców Warszawy na
patrona Gimnazjum nr 1 jest hołdem dla
tych wszystkich, którzy 1 sierpnia 1944
roku stanęli do walki o „jutra wolnego
nadzieję” w myśl przesłania, że „są w ży-
ciu rzeczy droższe ponad życie”, podkre-
śliła również, że: młodzi ludzie nie muszą

dziś pięknie
umierać, ale
mogą pięknie
żyć, budując
swoją przy-
szłość w opar-
ciu o ideały
patrona. 

Po uro-
czystym ślu-
bowaniu klas
p i e r w s z y c h
i wyprowa-
dzeniu sztan-
daru nastąpiło
wręczenie na-
gród laureatom konkursu wiedzy o Po-
wstaniu Warszawskim. Uczniowie - Emi-
lia Sieczka, Marcin Szynkielewski i Kac-
per Grochocki - otrzymali pamiątkowe

dyplomy i książki o powstańczej tematy-
ce. 

Ku czci zaproszonych gości i w hoł-
dzie wszystkim poległym Powstańcom
zaprezentowany został spektakl, w trakcie

którego młodzież w strojach z epoki,
w scenerii zniszczonej Warszawy, siedząc
na autentycznej barykadzie, przedstawiła
sceny z życia okupowanej i walczącej sto-
licy. Występom towarzyszył chór, śpie-
wając powstańcze pieśni, oraz pokaz ar-
chiwalnych filmów powstańczych. 

Do uświetnienia uroczystości przy-
czyniły się również piaseczyńskie firmy
i osoby prywatne: 

 Pan Jerzy Grabczuk, Bank Spółdzielczy
w Piasecznie

 Pan Krzysztof Krakowiak, Euro-Dom
w Starej Iwicznej

 Pan Krzysztof Posudziejewski i Pan An-
drzej Lewandowski, Klub Sportowy KS
Piaseczno

 Dr Irena Eris, Piaseczno
 Pan Michał Kubasiewicz,

Mak-Dom Sp. z o.o.
 Multi-Hekk Olesno
 Państwo Małgorzata i Sławomir Stano-

wie
 Pan Andrzej Kasprowicz, Stig-Bud

w Piasecznie
 Pan Ryszard Wrzesiński, Vipera Co-

smetics w Piasecznie

Im wszystkim szkoła pragnie gorąco
podziękować za finansowe wsparcie.

Gimnazjum Powstańców Warszawy
Gimnazjum nr 1 w Piasecznie przyjęło imię Powstańców Warszawy. O wyborze patrona za-

decydowały konsultacje przeprowadzone wśród całej szkolnej społeczności. 16 listopada

podczas oficjalnych uroczystości, na które zaproszeni zostali uczestnicy Powstania War-

szawskiego, został poświęcony i przekazany uczniom nowy sztandar z patronem szkoły. 

Gościem honorowym uroczystości
był biskup Piotr Jarecki, który poświęcił
tablicę okolicznościową ku czci Jana
Pawła II przy drzwiach wejściowych do
szkoły oraz izbę pamięci z materiałami
i pamiątkami z życia Papieża. 

Kandydatura Jana Pawła II na patro-
na szkoły wyłoniona została w wyniku
ogólnoszkolnego referendum zorganizo-
wanego wśród uczniów, nauczycieli i ro-
dziców. 

- Uznaliśmy zgodnie, że Jan Paweł II
jest niekwestionowanym autorytetem
moralnym naszych czasów oraz wzorem
do naśladowania dla obecnych i przy-
szłych pokoleń Polaków. Cale życie i na-
uczanie Ojca Świętego pokazuje właściwy
kierunek i cel - podsumowała decyzję
o wyborze patrona dyrektor szkoły
Agnieszka Malarska. 

M ł o -
d z i e ż
przygoto-
wała na
ten dzień
p r o g r a m
artystycz-
n y ,
w trakcie
którego na
telebimie
wyświetla-
ne były
fragmenty
f i l m ó w
z życia Pa-
pieża. 

Wcześniej odbyło się ślubowanie
pierwszych klas oraz przekazanie
uczniom sztandaru z wyhaftowanymi sło-
wami Jana Pawła II wypowiedzianymi 15
czerwca 1999 roku w Gliwicach: „Pozo-
stańcie wierni doświadczeniu pokoleń,
które żyły na tej ziemi...”. 

Podczas uroczystości wręczone zo-
stały nagrody laureatom Piaseczyńskiego
Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Ja-
nie Pawle II. W trzyetapowym konkursie
spośród 760 uczestników do finału za-
kwalifikowało się 29 osób. Pierwszą na-
grodę otrzymały Katarzyna Maciąg (Gim-
nazjum w Zalesiu Górnym) oraz Agata
Barcik (Gimnazjum nr 2 w Piasecznie). 

Doskonała i godna oprawa uroczy-
stości możliwa była dzięki: 

Laboratorium Kosmetycznemu
Dr Ireny Eris, piekarni Krzosek,
Karczmie Stara Chata, Firmom:
Foto Kujaszewski, Janex, Solo,
MDM Foods Tedex Group, Global
Serwis, Spot, Partner, PPKS w Pia-
secznie, właścicielce sklepów Jagu-
sia i Oleńka, hurtowni spożywczej
Maxi, Państwu Aleksandrze i Jano-
wi Olszakom - właścicielom go-
spodarstwa ogrodniczego, Gościń-
cowi Polskiemu, cukierni Pączuś,
zakładowi kamieniarskiemu Pani
Bożeny Długołęckiej oraz kwia-
ciarni Pani Marii Kwiatkowskiej.

Gimnazjum Jana Pawła II
Dwa lata po otwarciu nowego gmachu Gimnazjum nr 2 przy al. Kalin przyjęło imię wiel-
kiego rodaka, papieża Jana Pawła II. Uroczystość nadania imienia, która odbyła się 21
października, połączona była z odsłonięciem tablicy pamiątkowej oraz otwarciem izby
pamięci Karola Wojtyły. 

Zamiast zwykłego, krótkiego wejścia
księdza z ministrantami długa powolna
procesja przez cały kościół z krzyżem, ka-
dzidłem i światłem. Zamiast jednoczącej
wspólnotę wiernych pieśni „na wejście”,
długi łaciński Introit śpiewany przez
6 kantorów. Zamiast krótkiego „Panie
zmiłuj się” długie, składające się aż
z 9 części ozdobne Kyrie, w które wierni
próbowali się coraz skuteczniej włączyć.
Zamiast psalmu wirtuozowski graduał
z XIII wieku śpiewany znów przez kanto-
rów. Zamiast zdawkowego Alleluja, tu
długie ponad 3-minutowe z uroczystym
wersem łacińskim, z procesją z ewange-
liarzem wokół ołtarza. Zamiast czytań
zwykle recytowanych tu śpiewane w tra-
dycyjnych tonach przez lektorów, a
Ewangelia śpiewana przez proboszcza.
Nie był potrzebny mikrofon. Słowo do-
cierało do uszu, umysłów i serc. 

Po co taka msza w XXI wieku, po co
łacińskie, niezrozumiale dla większości
zgromadzonych śpiewy? Czemu wierni
mają być pozbawieni możliwości pośpie-
wania sobie ulubionych adwentowych
pieśni, odpowiedzi refrenem psalmu. Czy
to muzeum, czy przejaw nostalgii za od-
chodzącymi bezpowrotnie czasami? 

Wyjaśniał to cierpliwie w swoich ho-
miliach proboszcz ks. Wiktor Ojrzyński.
Nie, to nie nostalgia. To żywa uroczysta
liturgia adwentowa przygotowująca nas
jak najlepiej na przejście Pana w zbliżają-
ce się święto Bożego Narodzenia. Litur-
gia jak najbardziej współczesna. W cało-
ści zgodna ze współczesnymi przepisami
liturgicznymi. Przypomniał, że łacina by-
ła i jest głównym językiem celebracji Ko-

ścioła katolickiego. W Zalesiu podjęto
wysiłek włączenia najlepszych polskich
doświadczeń liturgicznych, zaproszono
z pomocą gminy najlepszych kantorów
z całego kraju, długo pracowano nad dra-
maturgią całej celebracji, celebrans uczył
się śpiewów, jakich wcześniej jeszcze nie
używał, wszystko po to, żeby doświadczyć
jak najgłębszego związku z 2-tysiącletnią
tradycją Kościoła. Aby otworzyć się na
bogactwo praktykowanych przez pokole-
nia najlepszych środków liturgicznej cele-
bracji. A że to liturgia „żywa”, nie trzeba
było przekonywać. Temperaturę drama-
tu liturgicznego odczuwał chyba każdy
uczestnik. 

Czy wszyscy odnaleźli się od razu
w takiej formie celebracji? Niekoniecz-
nie. Ci bardziej „współcześni”, przywią-
zani do gestów podkreślających wspólno-
towy charakter celebracji, amatorzy szyb-
kiego rozumienia każdego słowa, nie za-
wsze chcieli się włączyć w tę dramaturgię.
Czasem przenosili się na inne godziny
mszy. Ale ludzi z tygodnia na tydzień
w kościele przybywało. Niekoniecznie
z przodu, raczej w tyle nawy. Przychodzi-
li bowiem tacy, którzy zachodzą tu rzad-
ko. Tym razem zachęceni przez sąsiadów,
może wspominali obrzędy z czasów ich
dzieciństwa? 

A gdyby ktoś miał wątpliwości, czy
współczesny człowiek może się włączyć
w taką liturgię, to wystarczyło posłuchać,
z jaką mocą na wezwanie celebransa całe
zgromadzenie zaśpiewało łacińskie Pater
Noster. Warstwa „niepamięci” okazała
się cienka i krucha.

Cztery niedziele adwentu w Zalesiu Górnym
Przez cały adwent w niedzielę o dziewiątej rano w kościele
parafialnym św. Huberta w Zalesiu Górnym była odprawia-
na msza święta. Zawsze w każdą niedzielę przez cały rok
jest odprawiana, więc i w adwent też. Jednak teraz było nie-
co inaczej. Przede wszystkim uroczyście. 

Zespół Bornus Consort, pierwszy z lewej „szef” zespołu Marcin Szczyciński

fot. M. Kujaszewski

fot. Ł. Wyleziński

fot. M. Kujaszewski


