
BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

1 3  s t y c z n i a ,  n r  1  ( 1 3 4 )  2 0 0 6 ,  I S S N  1 2 3 4 - 3 5 1 X

AKTUALNOŚCI

Opinie radnych
● s. 2 i 3

R E K L A M A

CMYK

Sprawozdanie burmistrza
● s. 6

Przekazanie budynku
Komendy Policji ● s. 4

Telefony 
do Urzędu Miasta    ● s. 5

Sprawozdanie z sesji RM
● s. 6

PIASECZNO
WŚRÓD LIDERÓW!

Piaseczno zajęło
czwarte miejsce w ran-
kingu „Samorządowi li-
derzy funduszy struktu-
ralnych” w kategorii
gmin miejsko-wiejskich
z całej Polski. Wynik ten
jest wskaźnikiem poka-
zującym nie tylko aktyw-
ność w pozyskiwaniu
środków europejskich,
ale i poziom rozwoju
oraz potencjał gospo-
darczy Piaseczna.
www.efundusze.org.pl

46. sesja 
Rady Miejskiej odbędzie

się 31 stycznia
o godz. 9

w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5

WOŚP w Piasecznie
● s. 8

Wicemistrzostwo Polski
RallyCross               ● s. 8

Projekt wydatków budżetowych na 2006 rok. Ogółem: 179,6 mln zł

Plan wydatków inwestycyjnych na 2006 rok. Ogółem: 46,5 mln zł (26% budżetu)

Planowane dochody gminy
wynieść mają 174,5 mln zł, tak
więc deficyt budżetowy wyniesie
ok. 5,2 mln zł. Nie jest to mocną
stroną tego budżetu, ale może być
wytłumaczone determinacją osią-
gnięcia w budżecie maksymalnego
poziomu inwestycji. Wydatki in-
westycyjne wyniosą w tym roku
46,5 mln zł, co stanowi 26 proc.
wydatków ogółem. Ponadto
6 mln zł przeznaczonych zostanie
na zadania remontowe. Ponad
5 mln zł na budowę kanalizacji
pochodzić ma z dofinansowania
w ramach Funduszu Spójności. 

Tradycyjnie największe gmin-
ne wydatki związane są z oświatą
i wychowaniem, gospodarką ko-
munalną oraz gospodarką miesz-
kaniową. Za najważniejsze inwe-

stycje uznać można budowę sie-
dziby sądu i prokuratury, budowę
szkoły w Józefosławiu i dokończe-
nie rozbudowy SP nr 5 wraz z ha-
lą sportową. Rekordową sumę, bo
aż 11,4 mln z, przeznaczono na
budowę i modernizację dróg
gminnych.

Dobrym zwyczajem staje się
ostatnio uchwalanie budżetu jesz-
cze przed końcem roku kalenda-
rzowego. Tak było przy uchwala-
niu budżetu 2005 i obecnego bu-
dżetu na 2006 rok. Dzięki dyscy-
plinie i zaangażowaniu radnych
będzie więcej czasu na dobre
przygotowanie i realizację zapla-
nowanych inwestycji. 

Szczegółowy spis zadań
inwestycyjnych na rok 2006

zamieściliśmy na s. 4

Budżet 2006
Wydatki gminy w 2006 roku ustalone zostały na po-
ziomie 179,6 mln zł, co jest kwotą o ponad 5 mln zł
większą niż zakładana przy zeszłorocznym budże-
cie. Gmina ma nadzieję rozpocząć pod koniec ro-
ku pierwsze roboty przy programie gospodarki
wodno-ściekowej, na które Piaseczno otrzymało
dotację z Funduszu Spójności. Prace miały ruszyć
już w 2005 roku, jednak polskie prawo niedostoso-
wane było do unijnych dyrektyw w zakresie oceny
wpływu inwestycji na ochronę środowiska. Inną
przeszkodą był też brak odpowiednich umów po-
między instytucjami pośredniczącymi w przekazy-
waniu europejskich pieniędzy.

Zwycięzcy w konkursie
„Świąteczna iluminacja”

Kwiaciarnia
Frezja
ul. Kościuszki 16
w Piasecznie,
tel. (0-22) 737 12 00

Przedszkole
Niepubliczne
„Świat Bajek”
ul. Julianowska 67d
w Józefosławiu,
tel. (0-22) 737 19 30

Na 500 km dróg gminnych tylko
118 km jest utwardzonych. Z tych 118
kilometrów dróg utwardzonych duża
część, na przykład ul. Julianowska, na-
daje się do natychmiastowej moderni-
zacji. Kilometr drogi wykonanej
z kostki brukowej z chodnikiem i ko-
niecznym odwodnieniem oraz z pełną
dokumentacją kosztuje około miliona
złotych. Na dodatek gmina zajmuje się
nie tylko drogami gminnymi, ale
współfinansuje modernizację dróg po-
wiatowych, wojewódzkich oraz nego-

cjuje i uzgadnia modernizację krajowej
Puławskiej. Dzięki opracowaniu kon-
cepcji mieszkańcy dowiedzą się wresz-
cie, kiedy mają szansę na poprawę do-
jazdu do swoich domów.

Zdecydowany wzrost wydatków na drogi

Po pierwsze, drogi!
Od lat najwięcej pieniędzy z puli na inwestycje przezna-
czano na budowę kanalizacji i wodociągów. Choć w te-
gorocznym budżecie nadal jest to znacząca pozycja,
trudno nie zauważyć, że w porównaniu z poprzednimi
budżetami w tym roku Rada Miejska praktycznie po-
dwoiła wydatki na gminne drogi. Burmistrz zaś zapo-
wiada szybkie zakończenie prac nad koncepcją komu-
nikacji w gminie.
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Każdy budżet,

ten na 2006 rok
również, ma swoje
mocne i słabe
strony i - jak powie-
działby Lech Wałę-

sa - „plusy dodatnie i plusy ujemne”. 
Czy można było zrobić lepszy bu-

dżet? Tak, bowiem zawsze można zro-
bić coś lepiej. A gdy można lepiej, to co?
Co zatem jest, a czego nie powinno być
lub mogłoby nie być w budżecie? 

Nie powinno być deficytu bu-
dżetowego w kwocie 5 196 001
zł, ponieważ nie istnieje coś takiego
jak absolutnie konieczny poziom wy-
datków. W wydatkach należy bowiem
kierować się możliwościami, a nie po-
trzebami. Studenci ekonomii na
pierwszych wykładach zawsze słyszą:
„Ekonomia to nauka o gospodarowa-
niu ograniczonymi zasobami przy nie-
ograniczonych potrzebach”. Skąd więc
tak dużo szczęścia w tym budżecie, że
aż zabrakło pieniędzy? Deficyt po-
wstał, ponieważ optymistycznie rozpi-
sano zarówno stronę dochodową, jak
i wydatkową. Najpewniej na niespo-
dziewanym optymizmie zaważył fakt,
że jest to ostatni budżet tej kadencji
i coraz silniejszy zapach kampanii wy-
borczej nie pozwolił na podjęcie racjo-
nalnych, acz niepopularnych kroków,
o których poniżej. 

Nie powinno być 930 tys. zł
na rozbudowę monitoringu
miejskiego i około 375 tys. zł na
dodatkowe etaty w straży miej-
skiej, dopóki nie zostanie opracowany
spójny program poprawy bezpieczeń-
stwa miasta i gminy poparty szczegóło-
wymi analizami i danymi empiryczny-
mi, a nie tylko obserwacją i intuicją,
ponieważ sama obserwacja i intuicja
w tej sprawie to za mało. 

Nie powinno być 200 tys. zł
na remont infrastruktury kolejki
wąskotorowej, ponieważ zadanie to
wybitnie wpisuje się w „Program rewi-
talizacji…” finansowany ze środków
pozabudżetowych. 

Mogłoby nie być 200 tys. zł
na remont Przychodni Rejono-
wej nr 1 przy ul. Fabrycznej i innych
nakładów na ochronę zdrowia, ponie-
waż można uniknąć takich wydatków
poprzez likwidację Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
a nieruchomości i mienie ruchome
przekazać w odpłatne użytkowanie na
podstawie umowy wybranemu w dro-
dze przetargu Niepublicznemu Zakła-
dowi Opieki Zdrowotnej lub jeszcze
lepiej - sprywatyzować. Skoro wpro-
wadzono instytucję płatnika (NFZ)
i zrównano prawo dostępu do środ-
ków ubezpieczeniowych dla wszystkich
usługodawców, nie ma potrzeby utrzy-
mywania własnej sieci przychodni. Le-
karza wybiera pacjent, a NFZ płaci za
usługę. Poziom jakości świadczeń na
pewno się nie obniży, nadal będzie to
usługa ogólnodostępna i „bezpłatna”
(refundowana przez NFZ). Prywatyza-
cja usług w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej to nie jest rozwiąza-
nie pionierskie. W Polsce ponad 80
proc. przychodni publicznych zostało
już sprywatyzowanych. Pacjentowi jest
obojętne, czy skorzysta z pomocy le-
karskiej w publicznym ZOZ, czy nie-
publicznym ZOZ, dla budżetu gminy
obojętne to nie jest. Przekazanie eks-
ploatatorom prywatnym w użyczenie
sieci wodno- kanalizacyjnej pozwoli-
ło zachować w budżecie gminy po-
nad 4 mln zł. 

Nie powinno być 100 tys. zł
na szczepienia ochronne prze-
ciw grypie dla wszystkich bez wyjąt-
ku osób powyżej 65. roku życia. Powo-
dy, dla których ten zapis znalazł się
w budżecie, nie są mi do końca znane.
Domyślam się jedynie, iż chodzi tu
o emerytów, z których wszyscy robią
żebraków, pomimo że na przykład ba-
dania przeprowadzone przez znanego
psychologa społecznego Janusza Cza-
pińskiego sytuują emerytów - i jest to
zaskakujące - w drugiej grupie, po pry-

watnych przedsiębiorcach, pod wzglę-
dem dochodu na członka rodziny.
Równie dobrze moglibyśmy wybrać
dowolną inną grupę społeczną lub za-
wodową, zakładając jedynie, że jest
ekonomicznie słaba, np. nauczycieli,
pielęgniarki, bezrobotnych, mężczyzn,
kobiety, partyjnych, bezpartyjnych
itp., i niekoniecznie szczepić ich prze-
ciw grypie, ale na przykład przeciw wi-
rusowemu zapaleniu wątroby typu
A i B, przeciw tężcowi, błonicy, klesz-
czowemu zapaleniu mózgu itp. Szcze-
pionek jest wiele i, niestety, nigdy nie
możemy być pewni, że każda jest
w 100 proc. bezpieczna. W ten sposób
wchodzimy i uczestniczymy w konflik-
cie pomiędzy wyborem indywidual-
nym a koniecznością szczepień. Zo-
stawmy jednak na boku kwestię, dla-
czego niektórym ludziom może brako-
wać pieniędzy. Znacznie ważniejsze
jest w tym przypadku oduczanie oby-
wateli i ich rodzin odpowiedzialności
za samych siebie. Akcja ta powiela
podstawowy błąd ustawodawstwa so-
cjalnego, który polega na zmuszaniu
jednych, aby utrzymywali drugich,
a nie na zapaleniu zielonego światła dla
działalności charytatywnej. Czy gmina
powinna dbać o zdrowie swoich
mieszkańców? Z całą pewnością po-
winna stwarzać warunki, aby to
zdrowie mogli zachować albo, jeżeli
zajdzie taka konieczność, odzyskać,
ale nie powinna ich w tym wyręczać. 

Nie powinno być tworzenia
nowych bytów i zadań w dziale
kultura fizyczna i sport dopóty,
dopóki nie doprowadzi się do całkowi-
tego usamodzielnienia klubów sporto-
wych łącznie z uwłaszczeniem na ma-
jątku i doprowadzeniu do zdrowych
wzajemnych relacji na zasadzie klub
usługodawca - gmina usługobiorca.
Powinny zatem zniknąć z budżetu za-
pisy na bliżej nieokreślone byty w Wo-
li Gołkowskiej - 5 tys. zł., Runowie -
5 tys. zł., Zalesiu Górnym - 8 tys. zł.,
Bogatkach - 5 tys. zł., Grochowej -
5 tys. zł. Razem 28 tys. zł. 

Osobnym problemem są wy-
datki bieżące zaplanowane w kwo-
cie 131,7 mln zł, o blisko 13,9 mln zł
większe w porównaniu z rokiem 2005.
Czy kiedykolwiek uda się zmniejszyć
koszty funkcjonowania gminy? Nikt
nie planuje i nie chce planować długo-
falowej polityki makroekonomicznej.
Komisja polityki gospodarczej, a za nią
Rada Miejska cele przejmują, a nie wy-
znaczają. Struktura wydatków od lat
konserwuje stary układ. A wystarczy
określić potrzeby, które wysiłkiem
zbiorowym realizować można skutecz-
niej niż indywidualnie. Jakie to potrze-
by? Oświata, służby porządkowe, wo-
dociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ście-
ków, drogi, ekologia, cmentarze, czyli
te usługi, bez których funkcjonować

nie można. Bez pozostałych można się
obyć lub mogą się realizować w ogra-
niczonym wymiarze. Zakładając nawet,
że pieniądze z podatków wydane na
owe ograniczone cele rozwiązują więk-
sze lub mniejsze problemy niektórych,
to cóż to za pociecha dla tych wszyst-
kich, którzy już dziś tracą zdrowie, ła-
miąc sobie ręce i nogi na koślawych
chodnikach, uszkadzają samochody na
dziurawych drogach, nie mogą doje-
chać do swojej posesji z powodu nie-
przejezdnej drogi. Premier Kazimierz
Marcinkiewicz, kiedy był jeszcze po-
słem, powiedział tak: „Podatek to
wspólna kasa przeznaczona wyłącznie
na wspólne, najbardziej elementarne
potrzeby. Samorząd, gmina nie mają
prawa używać tych pieniędzy na inne
cele”. I jest to rzecz fundamentalna
przy konstrukcji budżetu. 

Mocną strona budżetu jest
niewątpliwie pozostawienie stawek
podatków i opłat lokalnych na pozio-
mie roku 2005, pomimo że wytyczne
rządu nakazują ich wzrost. Jest to bar-
dzo dobry sygnał dla mieszkańców,
w szczególności przedsiębiorców,
zwłaszcza wobec braku wypracowa-
nych założeń polityki gospodarczej
gminy w stosunku do inwestorów,
zmierzającej do takich rozwiązań orga-
nizacyjnych i prawnych, aby zachęcić
ich do rozpoczynania i prowadzenia
działalności gospodarczej i tę działal-
ność ułatwiać. Szkoda tylko, że przyja-
zna polityka podatkowa nie dotyczy
jednego tylko podatku - podatku od
spadków i darowizn. A jest to wyjątko-
wo haniebny podatek, nie na darmo
nazywany podatkiem od wdów i sierot.
Są to bardzo smutne pieniądze, bo po-
zyskane zazwyczaj z powodu śmierci
właściciela. Wpływy z tego tytułu za-
planowano w kwocie 1 mln zł. 

Warto też zauważyć dwa wy-
raźnie zaznaczone priorytety inwesty-
cyjne. Inwestycje wodno-kanalizacyjne
na kwotę 13 700 000 zł i inwestycje
drogowe na kwotę 11 400 000 zł.
Zwłaszcza inwestycje drogowe są
godne podkreślenia, jednak znając
skalę problemu, można ten kierunek
inwestowania uznać jedynie za dobry
początek. 

Jestem daleki od sprowadzenia re-
fleksji po uchwaleniu budżetu do
oskarżania kogokolwiek, zachęcam je-
dynie do zmian, rozwiązań systemo-
wych i prywatyzacji, bo jest to szansa
na nową jakość. David Hume powie-
dział kiedyś: „Z tego, że do tej pory
było tak, a nie inaczej, nie wynika, że
w przyszłości tak będzie”. Ktoś inny
mógłby powiedzieć, że niezależnie od
tego, co będziemy zmieniać, i tak niewie-
le to da, więc najlepiej pogodzić się od ra-
zu ze wszystkim i zachować status quo.
Tak czy owak w najbliższym czasie trzeba
będzie na coś się zdecydować.

Miniony 2005
rok oceniam pod
kątem inwestycyj-
nym jako bardzo
dobry dla samo-
rządu terytorialne-
go w gminie Pia-

seczno. Nie sposób wymienić w kilku
zdaniach inwestycji, które dzięki spój-
nej pracy radnych zostały zrealizowa-
ne. Na pewno każda z nich z osobna
odbierana jest przez mieszkańców z za-
dowoleniem, czego dowodem jest
wiele sygnałów, które odbieram od lu-
dzi zauważających, jak systematycznie
zmienia się otoczenie infrastrukturalne
w naszym mieście. Sygnały te docho-
dzą do mnie zarówno z miejskiej czę-
ści gminy jak, i z wiejskiej, co oznacza,
że środki inwestycyjne są w miarę rów-
nomiernie rozdzielane. Rozbudowa
Szkoły Podstawowej nr 5 i budowa ha-
li sportowej przy tej szkole na pewno
nie pozostały niezauważone w minio-
nym roku, dalej kompleksowy remont
ul. Sierakowskiego w Piasecznie - jed-
nej z głównych ulic w mieście, budowa
nowej komendy policji oraz rozpoczę-
cie budowy kompleksu sądowego to
z pewnością inwestycje, które będą
służyły mieszkańcom. Szczególnie du-
żo satysfakcji jako radnemu z terenu
Żabieńca sprawia mi to, iż udało się
wreszcie przełamać opór Krajowego
Zarząd Dróg i Autostrad, który przez
wiele lat blokował budowę oświetlenia

na skrzyżowaniu ulic Asfaltowej
i Głównej w Żabieńcu. Dziś w efekcie
uporu mojego i kolegów udało się pod
koniec grudnia wstawić cztery lampy
oświetleniowe. Mieszkańcy mają teraz
dobrze oświetlone skrzyżowanie (je-
stem pełen nadziei, że w roku 2006
uda się doprowadzić do budowy sy-
gnalizacji świetlnej na tym skrzyżowa-
niu). Cieszy również budowa boiska
o sztucznej nawierzchni przy Szkole
Podstawowej nr 1 przy Świętojańskiej,
dzięki tej inwestycji dzieciaki chodzące
do tej szkoły nie będą więcej grały
w piłkę na bardzo złym betonowym
boisku. W minionym roku udało się
również doprowadzić do budowy
oświetlenia na całej długości ulicy Pta-
ków Leśnych w Jastrzębiu, o inwesty-
cję tę mieszkańcy ubiegali się już od
dawna, cieszę się, że teraz są tam już
świecące lampy. Jedyny minusem jest
to, że wciąż tak wiele dróg gruntowych
w sołectwach pozostaje w bardzo złym
stanie, mam nadzieję, że z roku na rok
ta sytuacja będzie się poprawiać. Mi-
mo że część ulic w Jastrzębiu, Stefano-
wie czy Żabieńcu (Leśna, Graniczna,
Wschodnia, Wierzbowa itd.) udało się
utwardzić tłuczniem, to mam świado-
mość, że wiele jest jeszcze do zrobie-
nia, i o to miedzy innymi będę zabiegał
w 2006 roku. 

Korzystając z okazji, chciałbym
wszystkim Mieszkańcom życzyć szczę-
ścia i sukcesów w Nowym Roku.

Miniony rok
2005 jako prze-
wodniczący komi-
sji prawa oceniam
pozytywnie. Gmi-

na przekazała policjantom nowo wy-
budowaną siedzibę Komendy Powia-
towej Policji. Po pokonaniu wielu
trudności ruszyła budowa gmachu dla
sądu i prokuratury. Rozpoczęto rów-
nież budowę posterunku w Zalesiu
Górnym. Oddano do użytku I etap
systemu monitorowania miasta, złożo-
no propozycję do korzystania z tej for-
my ochrony wielu funkcjonującym
w mieście instytucjom i podmiotom
gospodarczym. 

Odnosząc się do budżetu na 2006
rok, oceniam go jako dobrze wypraco-
wany kompromis Rady i burmistrza.
Zapewni on realizację zadań i obo-
wiązków gminy we wszystkich dziedzi-
nach życia społecznego. W budżecie
zaplanowano114 zadań inwestycyj-

nych oraz 94 zadania remontowe.
Ogólne wydatki gminy w 2006 roku
wynoszą 179 256 721 zł. 

Wyrażam zadowolenie jako prze-
wodniczący Społecznej Komisji Miesz-
kaniowej z przyjętego programu budo-
wy mieszkań socjalnych, a także jako
członek Komitetu Renowacji Zabytko-
wego Cmentarza w Piasecznie, że tak
jak w poprzednim budżecie, tak
i w budżecie na 2006 rok znalazły się
środki na dalsze prace na tym cmenta-
rzu, m. in. na przebudowę pomnika
dla uczczenia i upamiętnienia pole-
głych i pomordowanych podczas II
wojny światowej mieszkańców ziemi
piaseczyńskiej. 

Z okazji Nowego Roku 2006
w imieniu komisji prawa oraz własnym
życzę Państwu spełnienia własnych
oczekiwań w życiu osobistym, rodzin-
nym, a przede wszystkim dużo zdro-
wia. 

Zbigniew Mucha 
Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury

Każdy kończący
się rok skłania nas
do podsumowań,
przemyśleń i re-
fleksji. Do tego,
co udało się nam

osiągnąć zarówno w sferze zawodowej,
społecznej, jak i w życiu prywatnym.
Takie podsumowanie jest szczególnie
ważne w działalności publicznej. Tym
bardziej że jesteśmy reprezentantami
dużej społeczności, liczącej ponad
55 tys. mieszkańców. W 2005 roku
gmina dysponowała budżetem sięgają-
cym 165 mln złotych. Jesteśmy gminą
miejsko-wiejską, w związku z tym musi-
my sprostać bardzo wielu problemom co
w praktyce nie jest takie proste. 

Pomimo wysokich dochodów, ja-
kie osiąga nasza gmina, często stajemy
przed dylematem, które zadanie i w ja-
kim rejonie jest ważniejsze, a które
może jeszcze poczekać. Na utrzymanie
bieżące przeznaczyliśmy 130 mln zło-
tych, pozostałe środki tj. prawie
50 mln przeznaczyliśmy na inwestycje.
W obecnej kadencji burmistrz i Rada
Miejska opracowując plan wieloletni,
postawili na rozwój miasta Piaseczna.
Na szczegółowe podsumowanie roku
przyjdzie czas, gdy radni rozliczać będą
burmistrza z realizacji budżetu,
a w szczególnie z realizacji zadań inwe-
stycyjnych. Jako Rada staraliśmy się za-
bezpieczyć odpowiednie środki finan-
sowe tak, aby inwestycje nie ciągnęły
się latami. Realizacją budżetu zajmuje
się burmistrz, który zatrudnia urzędni-
ków w celu prawidłowego wydatkowa-
nia przyznanych przez radnych środ-
ków na poszczególne zadania. Jako
przewodniczący Rady jestem zadowo-
lony z mijającego roku. Szczególnie, że
współpraca z burmistrzem i radnymi
układała się dobrze. Z wielomiliono-
wych inwestycji kończymy rozbudowę
Szkoły Podstawowej nr 5, a w grudniu
przekazaliśmy okazały budynek Ko-
mendzie Powiatowej Policji. Rozpo-
częliśmy budowę nowego zespołu
szkół w Józefosławiu i długo oczekiwa-
ną budowę sądu i prokuratury. Sukce-
sywnie realizujemy zadania związane
z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną
i drogową na terenie miasta i gminy.
Jesteśmy przygotowani do realizacji
programu uporządkowania gospodarki
wodno-ściekowej, przeznaczając na
ten cel ponad 200 mln złotych pozy-
skanych w 73 proc. z europejskiego

Funduszu Spójności. Jest to konkretny
dowód korzyści, jakie nasza gmina od-
niosła z przystąpienia naszego kraju do
Unii Europejskiej. Zmieniamy wygląd
centrum Piaseczna - przystąpiliśmy do
bogatego programu rewitalizacji mia-
sta. Zdajemy sobie sprawę, jak wiele
pozostało jeszcze do zrobienia. 

Cała gmina dynamicznie się rozwi-
ja, a to generuje wciąż nowe problemy,
które musimy rozwiązywać. Mieszkań-
cy narzekają najbardziej na zakorkowa-
ną ulicę Puławską oraz zły stan dróg
gruntowych, pomimo że Rada Miejska
w 2005 roku przeznaczyła na utwar-
dzenie kilkakrotnie więcej środków niż
w latach ubiegłych. Udało nam się na-
kłonić duże centra handlowe do
współfinansowania poszerzenia ulicy
Puławskiej i przebudowy skrzyżowań
prowadzących do ich sklepów. Po-
trzebne jest jednak porozumienie
z władzami Warszawy i sąsiednimi
gminami, aby stworzyć warunki i zna-
leźć rozwiązania poprawienia połączeń
komunikacyjnych ze stolicą, np. szybka
kolej lub tramwaj. 

Za odważne decyzje serdecznie
dziękuję Radzie Miejskiej i burmi-
strzowi, dziękuję za owocną współpra-
cę i zaangażowanie w rozwiązywanie
problemów naszej społeczności. Je-
stem dumny, że jest mi dane reprezen-
tować Radę Miejską, która potrafi sku-
tecznie rozwiązywać problemy naszego
miasta i gminy. 

29 grudnia Rada Miejska stosun-
kiem głosów 18 za, wstrzymujących się
2, przyjęła budżet na 2006 r., stwarza-
jąc burmistrzowi możliwość realizacji
go przez pełne 12 miesięcy. W komi-
sjach problemowych odbyło się 29 po-
siedzeń, pracowaliśmy nad tym budże-
tem od 15 listopada, wszystkie wnio-
ski, które zgłosiliśmy jako Rada Miej-
ska, zostały uwzględnione i umieszczo-
ne w budżecie na 2006 r. 

Na zakończenie pragnę życzyć
mieszkańcom naszej gminy, aby Nowy
2006 Rok przyniósł wszystkim dużo
zdrowia i miłości, a praca, którą wyko-
nujecie, sprawiała dużo satysfakcji
i przynosiła efekty finansowe. To Pań-
stwo w znacznej mierze kreujecie na-
szą piaseczyńską rzeczywistość, starając
się, by nasza gmina była piękniejsza
i zamożniejsza. Za tę aktywność i zaan-
gażowanie proszę przyjąć serdeczne
słowa uznania i podziękowania.

Józef Wierzchowski 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Dziekanowski 
Przewodniczący Komisji Statutowej

Jan Liwiński 
Przewodniczący Komisji Prawa,

Handlu i Porządku Publicznego
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W ostatnich dniach grudnia został
uchwalony budżet gminy na 2006 rok.
Czy jest to dobry budżet? Na pewno
jest ambity, zawiera 113 pozycji

inwestycyjnych (41,4 mln zł) i 76 pozycji remontowych (ok.
6 mln zł). Zarówno my, radni, jak i burmistrz wraz z
zapleczem urzędników musimy dołożyć wszelkich starań,
aby wszystkie założenia na 2006 r. zrealizować, więc pracy
jest bardzo dużo. Mam nadzieję, iż w 2006 r. ruszy w końcu
"Program kanalizacji gminy i modernizacji oczyszczalni"
realizowany w 73 proc. ze środków Funduszu Spójności,
który nadal budzi kontrowersje wśród niektórych radnych,
ale w moim mniemaniu może nas uwolnić od dość
uciążliwego odoru z oczyszczalni i rowów przydrożnych.
Rozszerza się również monitoring miasta, co na pewno
poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Były zarzuty, iż nie
ma programu w tej materii i to na pewno jest racja, ale
wydaje mi się, że samo życie wskazuje miejsca
niebezpieczne. Należy również ponowić ankietę wśród
mieszkańców, którzy dokładnie wiedzą, w których
miejscach czują się zagrożeni. Na pewno jest jeszcze sprawa
bezpieczeństwa na terenach poza miastem, wsparcie
budowy komisariatu w Zalesiu Górnym jest pierwszym
krokiem Rady Miejskiej w kierunku poprawy
bezpieczeństwa, ale co dalej? I tu wydaje się, iż faktyczna
jest potrzeba opracowania kompleksowego programu wraz
z policją, bo dzisiejsze spory radnych, czy komisariat, czy

posterunek, czy lokalizacja w Bąkówce, czy w Złotokłosie,
nic nie przynoszą, a jeszcze przecież pozostaje aspekt
finansowy.
I na koniec należałoby kilka zdań napisać na temat budżetu
wykonanego w 2005 r. Nie dokonaliśmy jeszcze pełnej
oceny za cztery kwartały, ale wydaje mi się, iż pomimo
różnych problemów większość inwestycji została
zrealizowana prawidłowo i będzie służyć naszym
mieszkańcom. Nadal większość pieniędzy inwestycyjnych
pochłania samo miasto: modernizacja i budowa ulic,
uzupełniane wodociągi, kanalizacja, rozbudowa Szkoły
Podstawowej nr 5, a przede wszystkim inwestycje
strategiczne: dokończona Komenda Powiatowa Policji oraz
rozpoczęta budowa budynku sądu i prokuratury - realizacja
tych zadań poprawia wizerunek, wzmaga rozwój i prestiż
miasta - co na pewno wszystkich cieszy. Wydaje mi się, że
pamiętaliśmy również o sołectwach - choć tych środków na
pewno nie było tyle, aby usatysfakcjonować sołtysów i
mieszkańców. W 2005 r. znaczne środki zostały przekazanie
na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego, remonty
świetlic OSP oraz na poprawę stanu dróg gruntowych. Choć
zaoferowanie mieszkańcom na drogach gruntowych tłucznia
wapiennego, który w porze bardzo suchej mocno się kurzył,
co w niektórych przypadkach powodowało problemy
zdrowotne i frustrację mieszkańców, było niefortunne, to
myślę, iż w bieżącym roku polityka poprawy dróg musi być
kontynuowana, tyle że powinniśmy podjąć próbę
zaoferowania lepszego rozwiązania.
W tym rozpoczętym 2006 roku życzę wszystkim zdrowia,
spokoju, miłości  oraz zrealizowania swoich postanowień
noworocznych.

Ocena starego
roku i uwagi doty-
czące budżetu na
rok 2006.

Moje spojrzenie
na  uchwalony  w

dniu 29 grudnia 2005 roku budżet
gminy Piaseczno ma dwa odniesienia.
Pierwsze, wynikające z pełnionej funk-
cji przewodniczącego komisji finansów
i inwestycji i drugie z pozycji radnego,
którego obowiązkiem jest realizacja
określonych zadań zgłaszanych przez
mieszkańców wsi Żabieniec, Siedliska,
Jastrzębie i innych miejscowości moje-
go okręgu wyborczego. W ocenie ge-
neralnej uchwalony budżet gminy Pia-
seczno na 2006 rok jest budżetem do-
brym zarówno w wymiarze finanso-
wym, jak i społecznym. Na ogólną
kwotę dochodów 174,4 mln zł 82,3
proc. stanowią dochody własne. Plan
wydatków na 2006 rok wynosi 179,6
mln zł, z czego 131,8 mln zł stanowią
wydatki bieżące, a 47,8 mln zł wydatki
majątkowe. Bardzo ważnym elemen-
tem każdego budżetu podlegającym
ostrej ocenie społecznej są inwestycje.
W tegorocznym budżecie największe
nakłady przeznaczone są na zadania
z zakresu budowy dróg gminnych, na
inwestycje oświatowe oraz gospodarkę
komunalną i ochronę środowiska. Te-
mat inwestycji jest doskonałym łączni-
kiem między moją wcześniej wyrażoną
ogólną opinią dotyczącą budżetu a opi-
nią społeczną wynikającą z pełnionej
funkcji radnego. Od lat, pełniąc różne
funkcje, uczestniczyłem w realizacji
fundamentalnych inwestycji bytowych
dla mieszkańców Żabieńca, Siedlisk
i Jastrzębia. W stosunkowo krótkim
czasie przy ogromnym zaangażowaniu
mieszkańców udało nam się zaopatrzyć
te miejscowości w gaz, wodę, telefony
i inne (Polna, sygnalizacja świetlna).
Pozostało jedno duże zadanie - kanali-
zacja wsi Żabieniec, Jastrzębie, Siedli-
ska, które mimo zgłaszanych wnio-
sków budżetowych i dużego zaangażo-
wania komitetów społecznych nie mo-
że przebić się do fazy realizacji. Nasza
kanalizacja ujęta jest w tzw. Programie
porządkowania gospodarki wodno-
-ściekowej na terenie miasta i gminy
Piaseczno i jest zapisana w budżecie na
2006 rok w kwocie 2 mln zł, pozosta-

łe nakłady zaplanowano na lata 2007-
2008 w ramach unijnego Funduszu
Spójności. Mam nadzieję, podobnie
jak wszyscy mieszkańcy, że termin za-
kończenia robót będzie dotrzymany.
Zakończenie kanalizacji ma podstawo-
we znaczenie dla modernizacji naszych
dróg. W ubiegłym roku wprowadziłem
do budżetu kilka zadań drogowych, m.
in. utwardzenie ulic Leśnej, Granicz-
nej, Wierzbowej, Wschodniej, Party-
zantów w Chojnowie - są to jednak,
z uwagi na przyjętą technologię utwar-
dzania tych dróg, rozwiązania czasowe.
Modernizacja głównych dróg, tj. ulicy
Leśnej w Żabieńcu oraz Granicznej
w Jastrzębiu, poprzez utwardzenie
w kostce musi być rozwiązaniem doce-
lowym. W tegorocznym budżecie uję-
ta jest propozycja zrobienia koncepcji
budowy drogi łączącej Żabieniec z Pia-
secznem od ulicy Rybackiej, obok
ścieżki rowerowej, poprzez rzeki Zie-
loną i Jeziorkę, do ulicy Świętojań-
skiej. Mając na uwadze trudny wyjazd
z Żabieńca obecnie i po modernizacji
drogi nr 79 Piaseczno - Góra Kalwaria,
uważam, że temat ten wart jest podda-
nia pod dyskusję społeczności lokalnej.
Dalszymi zapisami w budżecie 2006
roku, które stanowią realizację wnio-
sków mieszkańców, są remonty rowów
w Jastrzębiu i Siedliskach oraz odwod-
nienie górnego obszaru Żabieńca, któ-
re w części będzie realizacją zaniecha-
nej w poprzednich latach programu
melioracji wsi, etapy III i IV. W 2006
roku poza dalszym remontem obiektu
sportowego Jedność w Żabieńcu
(m.in. wymiana drewnianych ławek na
krzesełka plastikowe) zainstalowane
zostanie oświetlenie, które pozwoli
prowadzić zajęcia szkoleniowe w okre-
sach wiosennym i jesiennym bez ogra-
niczeń czasowych oraz rozgrywanie
meczów w godzinach wieczornych. 

Kończąc tą krótką ocenę zadań
planowanych w 2006 roku, chciałbym
złożyć wszystkim mieszkańcom gminy
Piaseczno, w tym przede wszystkim
mieszkańcom Żabieńca, Jastrzębia,
Siedlisk, Chojnowa i Pilawy, życzenia
zdrowia, wszelkiej pomyślności w no-
wym 2006 roku oraz zadowolenia z re-
alizacji inwestycji gminnych, które ży-
wotnie wpływają na poziom naszego
życia codziennego. 

Nadejście nowe-
go roku u każdego
z nas powoduje
rozbudzenie no-
wych marzeń i na-
dziei na lepsze

i bardziej dostatnie życie, skłania rów-
nież do podsumowań ubiegłego roku.
Na szczeblu samorządowym również
dokonujemy podsumowań i rozliczeń.
To, jaki był 2005 rok dla gminy Pia-
seczno i jak został przez burmistrza
wykonany budżet, Komisja Rewizyjna
oceni po przedstawieniu szczegóło-
wych danych. Każdego roku jest to
najważniejsze zadanie komisji, której
mam zaszczyt przewodniczyć. Dla ko-
misji nie jest to zadanie ani łatwe, ani
przyjemne. W ciągu roku radni nie
mają wpływu na realizację poszczegól-
nych zadań umieszczonych w budże-
cie, gdyż funkcję wykonawczą posiada
wyłącznie burmistrz, który do pomocy
zatrudnia fachowców w każdej po-
trzebnej dziedzinie. 

Gmina Piaseczno należy do naj-
szybciej rozwijających się samorządów
w rejonie podwarszawskim. Jest to
efekt polityki prowadzonej od wielu lat
przez Radę Miejską i burmistrza. Sza-
lone tempo tego rozwoju powoduje,
że gmina nie zawsze potrafi założoną
politykę tak realizować, aby nasi
mieszkańcy odczuwali na bieżąco zna-
czącą poprawę codziennego życia.
Wiemy wszyscy, że na wielką politykę
prowadzoną na szczeblu krajowym ża-
den samorząd nie ma wpływu. Moim
skromnym zdaniem polityka gminna
przynosi efekty i należy zauważyć istot-

ne zmiany dokonujące się wokół nas.
Jednocześnie musimy zdawać sobie
sprawę z tego, jak wiele podstawowych
problemów pozostało nierozwiąza-
nych, a ciągle przybywa nowych. 

Z nieoficjalnych informacji wyni-
ka, że dochody roku ubiegłego osią-
gnęły założony poziom. Zatem wydat-
ki, w tym remontowe i inwestycyjne,
winny być w pełni zrealizowane. Nie-
stety, zadania inwestycyjne 2005 roku
rzeczowo zrealizowane zostały na
miernym poziomie. Jako Rada Miejska
będziemy szczegółowo dociekać i szu-
kać przyczyn niskiego poziomu ich wy-
konania. 

Najważniejsza jest jednak przy-
szłość i to, co będzie się działo w bie-
żącym roku. Bardzo pozytywnym zja-
wiskiem jest uchwalenie przez Radę
Miejską budżetu gminnego na 2006
rok w ostatnich dniach minionego ro-
ku. Dzięki temu burmistrz i jego sztab
urzędniczy będą mieć pełny rok na je-
go realizację. 

Życzę wszystkim mieszkańcom na-
szej gminy, aby Nowy 2006 Rok przy-
niósł dużo radości, miłości, szczęścia
i zdrowia, aby obdarzył Państwa wielo-
ma sukcesami w życiu osobistym i pra-
cy zawodowej. Życzę także zadowole-
nia z funkcjonowania samorządu
gminnego. Panu burmistrzowi
i wszystkim urzędnikom gminnym
oraz radnym życzę podejmowania tyl-
ko trafnych decyzji. Kolegom z komisji
rewizyjnej dziękuję za zaangażowanie
i obiektywne oceny zachodzących zja-
wisk oraz życzę jak najmniej pracy
w 2006 roku.

Budżet na 2006 rok to trudny, ale do-
bry budżet. Przede wszystkim dlatego,
że więcej inwestycji jest skierowana do
miasta. Na pewno same tytuły inwesty-

cyjne mogą budzić wątpliwości, ale przecież nie da się zado-
wolić wszystkich. Żałuję jednak, że dla promocji miasta bu-
duje się sąd i prokuraturę, które to zadania nie należą do za-
dań gminy. Moim zdaniem i zdaniem komisji promocji dla
miasta lepiej byłoby te ogromne środki przeznaczyć na dro-
gi, które są nadal naszą piętą achillesową. Naszym zdaniem
dla promocji miasta ważniejsze są lepsze drogi i zadbane
centrum niż piękny budynek sądu, który na pewno też bę-
dzie służył mieszkańcom, ale nie na co dzień, jak drogi. Cie-
szą znacznie zwiększone środki na sport. Chociaż wiele jesz-
cze jest do zrobienia, może rok 2006, który jest rokiem wy-
borczym, spowoduje dalsze pozytywne zmiany w sporcie.
Duży plus to zwiększone wydatki na oświatę. Każda złotów-
ka zainwestowana w oświatę na pewno nie jest stracona. 

Mimo wielu plusów tego budżetu, niestety, jest też wie-
le ujemnych stron. Przede wszystkim obawy może budzić

nieproporcjonalnie wysoki wzrost wydatków bieżących
w stosunku do inwestycji. Tendencja ta powinna zostać jak
najszybciej zatrzymana. W przeciwnym wypadku za parę lat
nie będzie już środków na inwestycje, bo cały budżet poże-
rać będą wydatki bieżące. W porównaniu z planem wydat-
ków na rok 2005 wydatki inwestycyjne spadły o ponad 10
mln zł, podczas gdy wydatki bieżące wzrosły o prawie 14
mln zł. 

Poza tym brak jasnego programu gospodarczego na tę
kadencję po raz kolejny skutkuje tym, że inwestycje prowa-
dzone są chaotycznie, zgodnie z zasadą, kto da więcej głosów
na sesji, a nie kto ma rację. Mam nadzieję, że nowa Rada
wraz z nowym burmistrzem zajmie się w pierwszej kolejno-
ści przygotowaniem jasnego i czytelnego dla wszystkich pro-
gramu gospodarczego na całą kadencję. Dzięki temu inwe-
stycje w naszej gminie nie będą budziły wątpliwości czy kon-
trowersji niektórych radnych, a sam proces inwestycyjny
będzie przebiegał dużo sprawniej i przejrzyściej, przez co
może i taniej. 

Na zakończenie życzę burmistrzowi, aby w trakcie reali-
zacji budżetu nie dał się ponieść emocjom związanym ze
zbliżającymi się wyborami samorządowymi, lecz kierował się
przede wszystkim zdrowym rozsądkiem i dobrem mieszkań-
ców całej gminy.

Budżet zawiera załącznik nr 11,
w którym na wniosek Regionalnej Izby
Obrachunkowej zmieniono nazwę na
„Wykaz inwestycji wieloletnich w latach

2006-2010”. Załącznik zawiera inwestycje na całą kadencję
przyszłej Rady, co jest pewnym kuriozum, gdyż chce zmusić
przyszłą Radę do kontynuowania rozpoczętych inwestycji,
a nawet wykonywanie inwestycji nierozpoczętych w 2006
roku (lp. nr 14). Poprzedni budżet na rok 2005 został
uchwalony w grudniu 2004. Część zadań jednak nie zostało
zakończonych i pieniądze na te inwestycje przeszły do fun-
duszy niewygasających z terminem realizacji aż w paździer-
niku 2006. Chęć zaplanowania jak największej liczby inwe-
stycji powoduje niekorzystne rozciągnięcie procesu inwesty-
cyjnego w ten sposób, że niektóre inwestycje rozpoczęte
w 2005 roku nie kończą się w 2006, co stwarza duże trud-
ności dla mieszkańców. Przykładem może być remont doj-
ścia ulicą Chełmońskiego do stacji PKP i końcowego przy-
stanku autobusów, inwestycji bardzo potrzebnej mieszkań-
com Orężnej i Zalesia Dolnego. Konieczność utwardzenia
tej ulicy zgłaszałem już na początku kadencji, niestety, rad-
ni, szczególnie członkowie klubu Piaseczno Nasze Miasto,
którzy teraz płaczą nad stanem ulic w Zalesiu Dolnym, wy-
stępując w telewizji, wówczas jako członkowie komisji poli-
tyki głosowali przeciwko mojemu wnioskowi, tak jak i prze-
ciwko moim innym wnioskom dotyczącym Zalesia Dolnego,
co było powodem mojej rezygnacji z członkostwa w tym
klubie. Podobnie sytuacja wygląda z ulicą Modrzewiową,
której projektowanie i budowę rozpoczęto w 2005, a ma
być skończona dopiero w 2007 roku, albo rekonstrukcją
placu Wolności, gdzie prace w terenie zostały rozpoczęte
w 2005 roku, a mają być zakończone dopiero w 2007. 

Zła sytuacja jest, jeśli chodzi o wykorzystanie unijnego
Funduszu Spójności. Umowa z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska została podpisana 16 września 2005
roku, czyli z rocznym opóźnieniem, zaś opracowany harmo-
nogram kanalizacji ma dwuletnie opóźnienie. Mam nadzie-
ję, że ostatnia wytyczna Funduszu zalecająca wyjęcie z po-
szczególnych kontraktów zadań mających pozwolenia na bu-
dowę i ogłoszenie na nie przetargu w 2006 roku pozwoli na
zmniejszenie opóźnienia. Realizacja tej wytycznej stwarza
szansę na kontynuowanie budowy kanalizacji na terenie Za-
lesia Dolnego i mam nadzieję, że będzie to pierwsza korek-
ta uchwalonego budżetu. 

Niestety, mój i komisji wielokrotnie składany wniosek
dotyczący zaprojektowania układu komunikacyjnego miasta
i gminy przez inżyniera ruchu nie znalazł się w budżecie.
Brak opracowania takiego układu powoduje coraz większe
trudności komunikacyjne i doprowadzi do zakorkowania się
Piaseczna. Starania komisji, aby wyeliminować odór rozcho-
dzący się z oczyszczalni w Piasecznie, również nie przyniosły
rezultatów. Mam nadzieję, że ostatnia nowelizacja ustawy
o gospodarce odpadami pomoże zlikwidować tą uciążliwość
przy silnym poparciu naszych starań przez Pana Burmistrza
Zalewskiego. 

Brakuje też w planowanych inwestycjach budowy gmin-
nego punktu selektywnej zbiórki odpadów, który powinien
powstać zgodnie z uchwalonym gminnym planem gospo-
darki odpadami. 

Pozytywnym punktem w wydatkach z Gminnego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest reali-
zacja ścieżki dydaktyczno-ekologicznej oraz oczyszczenie
stawu w Zalesiu Dolnym. 

Innym plusem w wydatkach gminy jest zgoda na bez-
płatne szczepienie przeciw grypie osób powyżej 65. roku ży-
cia, co jest realizacją mego wniosku zgłoszonego w komisji
zdrowia.

Antoni Rosłon
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jacek Świetlik
Przewodniczący Komisji Finansów

Marcin Otręba
Przewodniczący Komisji
Promocji Gospodarczej

dr inż. Gerard Burzyński
Przewodniczący Komisji Ochrony
Środowiska i Ładu Przestrzennego

Roman Witkowski 
Przewodniczący Komisji
Inwentaryzacji
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Dostarczanie wody: 
 ul. Żabia, Wąska,
17 Stycznia, Dworcowa
w Piasecznie
 Henryków Urocze
 wodociąg do PGR
Runów
 przebudowa SUW
Żeromskiego
 projekt wiaty i montaż agregatów prądotwórczych
przy SUW Siedliska i SUW Wólka Kozodawska

 pompownia wodociągowa „Geodetów”
 spinka wodociągowa Głosków-Mieszkowo
i Zalesie Górne

Drogi
 ul. Kościuszki
od ul. Sienkiewicza
do ronda Solidarności
 budowa placu
Piłsudskiego
 ul. Aleja Kalin
od ul. Topolowej
do ul. Rejtana
 ul. Czajewicza od ul. Sienkiewicza do ul. Gerbera
 ul. Tulipanów do ul. Geodetów
 ul. Fabryczna od ul. Powstańców Warszawy
do ul. Wojska Polskiego
 ul. Orzeszkowej i Prusa
 ul. Zgody od ul. Chyliczkowskiej do Przedszkola nr 10
 ul. Zielona od ul. Chyliczkowskiej do ul. Przesmyckiego
 ul. Wilanowska od kanału do ul. Nowodziałkowej
 ul. Chełmońskiego od ul. Broniewskiego
do ul. Reymonta
 ul. Wschodnia od ul. Kościuszki do ul. Kilińskiego
 ul. Ogrodowa
 ul. Niecała od ul. Kilińskiego do ul. Przedwiośnia
 ul. Nadarzyńska od ul. Wojska Polskiego
do ul. Kościuszki
 ul. Jarząbka od ul. Albatrosów do istniejącej drogi
 ul. Poniatowskiego od łącznika z ul. Dworcową
do ul. Nadarzyńskiej 
 ul. Nowa 
 ul. Kościelna od ul. Kościuszki do ul. Jana Pawła II
 budowa placu Wolności w Zalesiu Dolnym
 przebudowa skrzyżowania
ul. Powstańców Warszawy z ul. Okulickiego
 ul. Jana Pawła II od ul. Wojska Polskiego
do ul. Puławskiej
 ul. Szkolna od ul. Puławskiej do ul. Wojska Polskiego
 ul. Żeromskiego od ul. Kilińskiego
do ul. Armii Krajowej
 ul. Sękocińska od ul. Mleczarskiej do ul. Puławskiej
 ul. Syrenki
 ul. Modrzewiowa w Zalesiu Dolnym
 ul. Droga Dzików od ul. Herbacianej Róży
do ul. Pionierów w Zalesiu Górnym
 chodnik w ul. 1 Maja od ul. 17 Stycznia
do ul. Sportowej
 chodnik i stanowiska parkingowe po wschodniej stronie 
ul. Puławskiej od ul. Młynarskiej do placu Pilsudskiego
 chodniki do szkoły w Złotokłosie
 chodnik z oświetleniem i odwodnieniem
w Bogatkach ok. 3 km
 odwodnienie ulic: aleja Zgody, Wilanowska, Polna
 projekt odwodnienia ulic: aleja Pokoju, aleja Zgody,
Wilanowska, Polna, al. Zgody, Wilanowska, Polna
 projekt modernizacji ul. Stołecznej i Pod Bateriami
od ul. Pomorskiej do ul. Głównej w Gołkowie
 projekt ul. Leśnych Boginek w Zalesiu Górnym
 projekt parkingu i miejsc postojowych wzdłuż
ul. Towarowej
 projekt ul. 17 Stycznia od ul. Staszica do ul. Reytana
 koncepcja budowy drogi łączącej
Żabieniec z Piasecznem

Gospodarka mieszkaniowa
 budowa sieci cieplnej,
przyłączy i węzłów
cieplnych na terenie
osiedla Iwiczna I
 budowa siedziby sądu
i prokuratury
w Piasecznie
 Komenda Powiatowa
Policji - rozliczenia
finansowe za zakończenie II etapu budowy
 przebudowa starego budynku policji

 budowa budynków socjalnych
przy ul. Świętojańskiej i ul. Jerozolimskiej

Ochotnicze Straże Pożarne
 budowa garażu i wymiana więźb pokrycia dachu
- OSP Bobrowiec
 budowa garażu oraz adaptacja dotychczasowego
garażu na świetlicę - OSP Złotokłos

Oświata i wychowanie
 budowa szkoły
podstawowej i gimnazjum
w Józefosławiu
 budowa gimnazjum
w Gołkowie
 budowa sali sportowej
przy SP nr 5
 budowa stołówki
ze świetlicą przy SP w Chylicach
 boisko wielofunkcyjne oraz projekt budowy nowej
sali gimnastycznej przy SP nr 1
 boisko wielofunkcyjne oraz projekt budowy
nowej sali gimnastycznej przy SP nr 2
 boisko wielofunkcyjne przy filii SP nr 5 ul. Nefrytowa
 bieżnia lekkoatletyczna przy SP w Złotokłosie
 budowa urządzeń sportowych i zabudowa wejścia
od strony boiska w Gimnazjum nr 1
 projekt Przedszkola w Zalesiu Górnym
 rozbudowa Przedszkola nr 8
 rozbudowa Przedszkola w Głoskowie

Kanalizacja:
 rurociąg studzienek
rewizyjnych w oczyszczalni
w Głoskowie
 kanalizacja sanitarna
Zalesie Dolne, Gołków,

Osiedle Orężna, Bobrowiec
 kanalizacja Wólki
Kozodawskiej w rejonie
Herbacianej Róży i Źródlanej
 kanalizacja w ul. Dzikich Gęsi w Jesówce
 kanalizacja w Zalesiu Górnym
 kanalizacja w jazgarzewie
 przyłącza do kanalizacji w Głoskowie
 odwodnienie osiedla Złotokłos
 odwodnienie Żabieńca

Oświetlenie
 ul. Południowa, Nowinek, Kaczeńców,
Leszczynowa w Zalesiu Górnym
 ul. Piaseczyńska, Warszawska, Kilińskiego,
Wawelska w Złotokłosie
 ul. Mleczarska, Okulickiego, Orężna w Piasecznie
 ul. Ketlinga, Billewiczówny w Zalesiu Dolnym
 ul. Azalii, Malwy w Bogatkach
 ul. Księżycowa w Józefosławiu
 ul. Płaczącej Wierzby, Jażynowa w Woli Gołkowskiej
 oświetlenie Kamionka - Bobrowiec
 rozdzielnia elektryczna w budynku Urzędu Miasta
 projekty oświetlenia dla: ul. Pod Dębami w Kamionce,
ul. Cichej w Henrykowie Uroczu, ul. Polnej
w Chyliczkach, ul. Piaskowej i Przyjacielskiej
w Chylicach, ul. Łąkowej w Żabieńcu,
ul. Millenium w Głoskowie, Polnej w Siedliskach,
przystanek PKS w Żabieńcu

Sport
 zaplecze socjalne dla
klubu Laura w Chylicach
 wentylacja hali przy
GOSiR
 przebudowa oświetlenia
- klub Jedność
w Żabieńcu
 budowa oświetlenia
boiska - klub Sparta
w Jazgarzewie
 projekt boiska ze sztucznej nawierzchni i bieżni
lekkoatletycznej przy Gminnym Ośrodku Szkolenia
Młodzieży w Zalesiu Górnym

Inne
 rozbudowa monitoringu miejskiego (8 nowych kamer) 
 przeniesienie garaży przy ul. Energetycznej

Wykaz inwestycji na rok 2006

Budynek powstał na gruncie prze-
kazanym przez gminę Piaseczno,
a środki na jego budowę wyłożyły po
połowie gmina i Komenda Stołeczna
Policji. 

Piaseczno pełni rolę stolicy powia-
tu i jest gotowe wypełniać wynikające
z tego obowiązki - powiedział podczas
uroczystości przekazania burmistrz Jó-
zef Zalewski. - Musimy wykorzystać
sprzyjające warunki, aby uporządko-
wać i zmodernizować miasto. Nie mo-
żemy zaprzepaścić ogromnej szansy
stworzenia z Piaseczna miejsca przyja-
znego dla mieszkańców, inwestorów
oraz weekendowych gości. I nie za-
przepaścimy jej - dodał. Życzył też po-
licjantom, aby nowe warunki pracy
sprzyjały większej satysfakcji z wykony-
wanej służby dla dobra mieszkańców
Piaseczna i powiatu piaseczyńskiego. 

W przekazaniu wziął udział woje-
woda mazowiecki Leszek Mizieliński
oraz przedstawiciele władz samorządo-
wych: województwa, powiatu i oko-
licznych gmin. 

W nowym budynku przy ul. Ko-
ścielnej znajduje się 200 pomieszczeń,
dzięki czemu liczba etatów w komen-
dzie będzie mogła wzrosnąć 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. 

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 tuż obok,
również za pieniądze gminy, gmachem
sądu i prokuratury jest też jednym
z elementów programu rewitalizacji
miasta. Budynki użyteczności publicz-
nej, które obsługują mieszkańców
130-tysięcznego powiatu, wpływają na
ożywienie centrum miasta i stanowią
o jego prestiżu. 

Adam Grzegrzółka

Nowa siedziba policji
22 grudnia burmistrz Piaseczna Józef Zalewski oraz ko-
mendant stołeczny policji Jacek Kędziora przekazali
komendantowi powiatowemu policji Wiesławowi Tyl-
czyńskiemu symboliczny klucz do nowego budynku ko-
mendy powiatowej.

fot. Ł. Wyleziński

I nagroda dla „Pro-
-Contry” cieszy nie tylko
opiekunów, ale przede
wszystkim młodzież
uczestniczącą w warszta-
tach dziennikarskich,
które w liceum przy
Chyliczkowskiej 17 pro-
wadzone są już czwarty
rok przez nauczycielkę
języka polskiego (i byłą
dziennikarkę „Głosu
Nauczycielskiego”) - p.
Bożenę Szczypińską.
Uczniowie klas humani-
stycznych biorący udział
w tych warsztatach ćwi-
czą swe umiejętności
w zakresie różnorod-
nych gatunków dzienni-
karskich, rozszerzają
wiedzę w dziedzinie hi-
storii dziennikarstwa

oraz teorii gatunków pu-
blicystycznych. Zobligo-
wani są także do regular-
nego czytania prasy
ogólnopolskiej (zwłasz-
cza periodyków społecz-
no-kulturalnych), słu-
chania radiowych oraz
oglądania telewizyjnych
audycji publicystycz-
nych. Prowadząca zaję-
cia nie ukrywa, że zależy
jej szczególnie na tym,
aby uczestnicy warszta-
tów otworzyli się na ota-
czającą ich rzeczywi-
stość, byli wobec niej
aktywni i krytyczni. 

Warto podkreślić,
że składanie, szata gra-
ficzna, drukowanie
„Pro-Contry” jest dzie-
łem uczniów, którzy zaj-

mują się tym podczas
kółka redakcyjnego pro-
wadzonego przez na-
uczycielkę technologii
informacyjnej p. Graży-
nę Makaruk. 

Otrzymanie tej na-
grody to sukces nie tylko
obecnej redakcji pisma,
ale wszystkich tych, któ-
rzy je tworzyli w po-
przednich latach. To
wyróżnienie cieszy i sta-
nowi zachętę do dalszej
pracy nad „Pro-Contrą”
i jej udoskonalania. 

Martyna Orman

Emilia Zalewska

(współredagujące

„Pro-Contrę”, 

uczestniczki

warsztatów

dziennikarskich)

Najlepsi na Mazowszu
„Pro-Contra” - gazetka wydawana w Liceum Ogólno-

kształcącym im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecz-
nie, zdobyła I nagrodę w zorganizowanym przez Mazo-
wieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie konkur-
sie pod nazwą „Lokalna historia na łamach gazet szkol-
nych” adresowanym do szkół średnich Mazowsza. Uza-
sadnienie werdyktu jury brzmiało: „... za odwagę w po-
dejmowaniu kontrowersyjnych tematów, różnorodność
publikowanych materiałów oraz ich aktualność”. 
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Dziewczynka przeszła
operację implantacji stymu-
latora nerwu błędnego, wy-
maga stałej opieki oraz in-
tensywnej wieloetapowej re-
habilitacji. Koszty rehabilita-
cji i zabiegów sięgają od
2500 do ponad 12 000 zł za
turnus rehabilitacyjny, co
stanowczo przekracza możli-
wości finansowe jej rodzi-
ców. 

Dziewczynka nie chodzi
i ma dysfunkcje słuchowe,
jednak dzięki rehabilitacji
osiąga ogromne rezultaty
i postępy w rozwoju intelek-
tualnym oraz ruchowym. 

Każda pomoc z Państwa
strony jest niezmiernie cenna, dlatego
w imieniu rodziców prosimy o doko-
nywanie wpłat na konto:

Fundacja Dzieciom
- Zdążyć z Pomocą

PKO BP o/Warszawa Nr konta:
50 1020 1156 0000

7902 0007 7248
Z dopiskiem:

„Darowizna na leczenie
i rehabilitację JULII KARPISZ“

Fundacja posiada status organiza-
cji użytku publicznego, dlatego rodzice
proszą o rozważenie możliwości prze-
kazania 1 proc. Państwa podatków
w ramach przepisów o darowiźnie na
rzecz chorej Julki. 

Wszystkim darczyńcom z całego
serca dziękują:

Marzena Karpisz - mama

(tel. 0-691 291 777) 

oraz pracownicy

Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

Pomóżmy Julii!
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finanso-
we dla trzyletniej Julii Karpisz - mieszkanki naszej gmi-
ny. Julia choruje na mózgowe porażenie dziecięce, ze-
spół Westa, niedowład połowiczy prawostronny koń-
czyn, ma także dużą wadę wzroku. 

Zapisy na kursy
Odział PTTK w Piasecznie organizuje od marca do
kwietnia kurs organizatorów turystyki PTTK oraz kurs
dla wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci
i młodzieży. 

Zapisy trwają do 30 stycznia 2006 r. Zajęcia odbywać się będą w budynku
LO przy ul. Chyliczkowskiej 17 w czwartki w godz. 16-19.30 i w soboty w godz.
10-13.30. Koszt wynosi 190 zł (kurs dla wychowawców) i 200 zł (kurs organi-
zatorów turystyki). 

Informacje: Biuro PTTK w Piasecznie, pl. Piłsudskiego 3.
Tel. 0-22 756 78 57

Najważniejszym punktem obrad
sesji, która odbyła się 29 grudnia
2005 r., było rozpatrzenie projektu
budżetu miasta i gminy Piaseczno na
rok 2006. 

Sesję otworzył i poprowadził prze-
wodniczący RM Józef Wierzchowski. 

Po przyjęciu protokółu z 44. sesji
sprawozdanie z prac kierownictwa
przedstawili przewodniczący Rady
i burmistrz Józef Zalewski. 

Zanim przystąpiono do dyskusji
i głosowania w sprawie uchwalenia bu-
dżetu gminy na rok 2006, radni zapo-
znali się z opiniami wszystkich komisji
rady miejskiej, które przez kilka tygo-
dni zajmowały się przedstawionym
przez burmistrza projektem budżetu,
oraz z opinią Regionalnej Izby Obra-
chunkowej. 

Po przeprowadzonej dyskusji bu-
dżet gminy Piaseczno na rok 2006 zo-
stał przyjęty stosunkiem głosów 18 do
0, przy dwóch wstrzymujących się. 

W dalszej części obrad radni
wprowadzali ostatnie zmiany do bu-
dżetu na rok 2005. Zwiększone zosta-
ły dochody gminy z tytułu przekazania
naliczonych kar umownych za nieter-
minowe zakończenie modernizacji ko-
tłowni w szkołach i czterech przed-
szkolach (o ponad 1,1 mln zł). O tę sa-
mą kwotę zmniejszono dochody ze
względu na małą realizację planu
sprzedaży gruntów. Na wniosek komi-
sji finansów przeznaczono12 tys. zł na

zakup laptopów i drukarki dla Komen-
dy Powiatowej Policji. Decyzją woje-
wody mazowieckiego zwiększona zo-
stała dotacja na sfinansowanie składek
na ubezpieczenie zdrowotne osób po-
bierających świadczenia z pomocy spo-
łecznej. Dochody gminy zwiększyły się
także z tytułu otrzymania dodatku do
części oświatowej subwencji ogólnej
na 2005 rok. Gmina poniosła nato-
miast dodatkowe wydatki na pokrycie
części ceny za przejętą od firmy Ade-
xtra nieruchomość. 

Następnie radni ustalili wykaz wydat-
ków bieżących (w kwocie 1 194 270 zł)
i majątkowych (w kwocie 6 193 920
zł), które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2005. 

Zaliczono do kategorii dróg gmin-
nych istniejące drogi w Chylicach i Ka-
mionce. 

Ostatnią uchwałą radni powołali
komisję rewizyjną w składzie: Paweł
Dziekanowski, Jan Liwiński, Marcin
Otręba, Antoni Rosłon, Jacek Świetlik,
Krzysztof Tarchalski. 

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

internetowej

www.piaseczno.eobip.pl
lub

www.gmina-piaseczno.pl

Sprawozdanie z 45. sesji Rady Miejskiej

Burmistrz zatwierdził przetargi: 
 na budowę zespołu garaży w Piasecz-

nie przy ul. Energetycznej wraz z zago-
spodarowaniem terenu i rozbiórką ist-
niejących garaży. Wykonawca - PBP
i R. I. Kołdico, za cenę ryczałtową
brutto 895 111 zł; 
 na przygotowanie posiłków regenera-

cyjnych dla podopiecznych Ośrodka
Pomocy Społecznej w Piasecznie. Wy-
konawca - firma Solaren PPHU To-
masz Bogucki z Piaseczna, za cenę ry-
czałtową brutto 4,01 zł za jeden posi-
łek; 
 na wykonanie projektu budowlano-

-wykonawczego rozbudowy placu Pił-
sudskiego w Piasecznie oraz wykona-
nie ekspertyzy stanu technicznego fun-
damentów ratusza oraz opracowanie
dokumentacji na drenaż i ewentualne
wzmocnienie ścian fundamentowych.
Wykonawca - firma CBP-BBK Kol-
projekt z Warszawy, za cenę ryczałto-
wą brutto 195 200 zł; 
 na wykonanie projektu budowlano-

-wykonawczego przebudowy ul. Że-
romskiego na odcinku od ul. Kilińskie-
go do ul. Armii Krajowej o dł. 500 m.
b. wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowę. Wykonawca - firma Euromo-
sty z Wrocławia, za cenę ryczałtową
brutto 85 400 zł; 
 na wykonanie robót dodatkowych

związanych z przebudową ul. Cheł-
mońskiego na odcinku od ul. Bro-
niewskiego do ul. Reymonta w Pia-
secznie. Wykonawca - firma Fal-Bruk
B. B. Z. Falenta sp. j. z Warszawy, za
cenę ryczałtową brutto 54 645,20 zł; 

 na usługi szkoleniowe prowadzące do
wdrożenia systemu zarządzania jako-
ścią według ISO 9001: 2000 w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Piaseczno. Wyko-
nawca - firma TÛV Consulting Polska
Sp. z o. o. z Zabrza, za cenę ryczałtową
brutto 17 770 zł (szkolenie wraz
z konsultacją). 

Burmistrz unieważnił przetargi:
 na budowę zasilania w energię elek-

tryczną przepompowni ścieków
w Woli Gołkowskiej, gdyż cena najko-
rzystniejszej oferty przewyższa kwotę,
która jest zarezerwowana w budżecie
gminy na ten cel. 
Burmistrz ogłosił przetargi: 
 na wykonanie instalacji chłodzenia

powietrza w systemie wentylacji me-
chanicznej hali sportowej GOSIR
w Piasecznie; 

 na wykonanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej wysokoparame-
trowych węzłów cieplnych (technolo-
gia, automatyka, elektryka) w 19 bu-
dynkach w Piasecznie; 
' na opracowanie wstępnego stu-
dium wykonalności i karty potencjal-
nego przedsięwzięcia do finansowania
z Funduszu Spójności w sektorze wod-
no-ściekowym na terenie Stowarzysze-
nia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Je-
ziorki. 
W okresie sprawozdawczym
burmistrz zajmował się bieżący-
mi sprawami, w tym m. in.: 

13 grudnia - odbyło się spotka-
nie z dyrekcją Zakładu Energetycznego
Konstancin-Jeziorna w sprawie lokali-
zacji stacji i linii energetycznej w Bo-
browcu i Kamionce. 

16 grudnia - burmistrz uczestni-
czył w spotkaniu podsumowującym
rok sportowy w gminie Piaseczno; 
19 grudnia - odbyło się spotkanie
z Radą Rodziców i dyrekcją Szkoły
Podstawowej w Zalesiu Górnym
w sprawach dotyczących rozwoju tej
placówki; 

22 grudnia - burmistrz wziął
udział w uroczystym przekazaniu no-
wej siedziby Komendy Powiatowej Po-
licji oraz spotkaniu opłatkowym. 
Odbyły się także okolicznościowe spo-
tkania opłatkowe zorganizowane
przez: Związek Sybiraków, Związek

Kombatantów, Zarząd Cechu Rze-
miosł Różnych, Spółdzielnię Budowla-
ną, Spółdzielnię Rzemieślniczą, Polski
Komitet Pomocy Społecznej, Gminę
Lesznowola, Starostwo Powiatowe,
Grupę malarską Piaseczno, OSP Jazga-
rzew, Związek Emerytów i Rencistów,
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Piasecznie przy ul. Zgoda, Szkołę
Podstawową w Głoskowie. 

Na zebraniu kierownictwa zapo-
znano się z wnioskiem Zarządu Dróg
Powiatowych w sprawie dofinansowa-
nie robót w 2006 roku i pozytywnie
zaopiniowano propozycję współfinan-
sowania następujących robót drogo-
wych (w wysokości 31 proc. wartości
określonej po przetargach): 
 przebudowa skrzyżowania ul. 3 Maja

i Piaseczyńskiej w Złotokłosie, 
 przebudowa ul. 3 Maja - Społecznej

w Złotokłosie, 
 ul. Gościniec, Wola Gołkowska, 
 ul. Szkolna, Jazgarzew, 
 ul. Dworska, Chylice, 
 droga Złotokłos-Głosków.

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

Omawiane są na bieżąco wnioski
komisji problemowych RM - informa-
cja pisemna o podjętych czynnościach
związanych z tymi wnioskami przed-
kładana jest przewodniczącemu Rady
Miejskiej. 

Burmistrz przyjmuje intere-
santów w każdy poniedziałek po
uprzednim umówieniu spotka-
nia. Tel. 0 22 701 75 88

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przedstawia radnym sprawozda-
nie z pracy pomiędzy sesjami Rady. Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych
spraw i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo zajmowali się od 12 grudnia
do 29 grudnia 2005 roku.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza nabór na wolne stano-
wiska pracy:
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

- ośmiu pracowników Straży Miejskiej

- specjalista ds. obronnych i obrony cywilnej 

Szczegółowe informacje, niezbędne wymagania oraz zakres wykonywa-
nych obowiązków dostępne są na stronie internetowej urzędu
www.piaseczno.eobip.pl lub pod tel. 70 17 580

Praca w urzędzie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
- Dz. U. z 2004r. 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 stronie
internetowej www.gmina-piaseczno.pl są podane do publicznej wiadomości
wykazy nieruchomości przeznaczonych: 
- do wydzierżawienia na okres 10 lat w drodze przetargu nieograniczonego
część działki nr 3/20, obręb 28 położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkow-
skiej oraz 
- do oddania w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, działki położone
w Piasecznie przy ul. Kusocińskiego, zabudowane garażami.

Ogłoszenie

Szanowni Państwo! 
Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Piasecznie zwraca się

z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe lub rzeczowe. Jesteśmy organizacją charytatywną, nie doto-
waną z budżetu Państwa. 

Niesiemy pomoc ludziom starszym, samotnym, niepełnosprawnym oraz rodzinom wielodzietnym. Wykonujemy
usługi w ich domach, organizujemy pomoc rzeczową i finansową w miarę posiadanych środków. 
Stowarzyszenie nasze jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000041349 i posiada status organi-
zacji pożytku publicznego. Wszystkie środki na pomoc pozyskujemy we własnym zakresie. Dotacje i darowizny przeka-
zane na nasze konto zostają w stu procentach wykorzystane na cele statutowe. 
Wierząc w Państwa Wielkie Serce liczymy na finansowe wsparcie naszej organizacji. Wpłaty prosimy kierować na nasze
konto: BPH S. A. o/Piaseczno nr 21 106000760000 421070002181
Z góry serdecznie dziękujemy. 

Z wyrazami szacunku, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PKPS Teresa Witkowska

Ośrodek
Interwencji Kryzysowej

W Konstancinie-Jeziornie rozpo-
czął pracę Ośrodek Interwencji Kry-
zysowej. Mieści się przy Powiatowym
Zespole Placówek Opiekuńczo-
-Wychowawczych, ul. Piasta 22. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jest placówką otwartą. Przyjmuje
wszystkie osoby doświadczające kryzy-
su w możliwie najszybszym czasie, bez
skierowania, bez ograniczeń rejoniza-
cją oraz bez wymogu posiadania ubez-
pieczenia. 

Zapewnia nieodpłatną, komplek-
sową pomoc osobom i rodzinom znaj-
dującym się w różnego typu sytu-
acjach kryzysowych. 

Potrzebujący pomocy mogą
uzyskać informacje, dzwoniąc
pod nr tel. (022) 757 68 20. 

Marcin Ciechomski

Wydział Promocji i Rozwoju

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
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Przedmiotowy wniosek dotyczy nie-
ruchomości składającej się z budyn-
ków i działki o nr ewidencyjnym
129, o powierzchni całkowitej
1,4098 ha położonej przy ul. Kor-
czunkowskiej w Głoskowie - wsi,
obręb nr 0010 Głosków, której
współwłaścicielami - według infor-
macji uzyskanej w Urzędzie Miasta
i Gminy - są trzy małżeństwa za-
mieszkałe w Głoskowie i każde
z nich posiada udział stanowiący
jedną trzecią całości. 

Z powyższego pisma wynika, że
mieszkańcy wsi uzyskiwali w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Piasecznie
oraz od sołtysa informacje, iż teren
ten jest przeznaczony pod obsługę
rolnictwa i zgodnie z ówczesnym
planem zagospodarowania prze-
strzennego mogły powstawać na nim
tylko obiekty związane z obsługą
produkcji rolnej. 

W celu doprecyzowania zagad-
nień zawartych w piśmie komisja za-
prosiła na posiedzenie w dniu 8 li-
stopada 2005 roku przedstawicieli
wnioskodawców oraz inspektora
wydziału urbanistyki i architektury
p. Bożenę Pladzyk. 

Wnioskodawców reprezento-
wali:

 p. Marianna Wnuk
 p. Stefania Morawiec
 p. Anna Piekarczyk
 p. Adam Misiorowski. 

Przybyli na posiedzenie komisji
przedstawiciele Głoskowa stwierdzi-
li, iż podstawowym ich celem jest
umieszczenie w aktualnie opracowy-
wanym planie zagospodarowania dla
tej części Głoskowa zapisów unie-
możliwiających produkcję mięsną
i garmażeryjną. 

Z informacji uzyskanych od za-
proszonych gości i dokumentów wy-
danych przez Urząd Miasta i Gminy
Piaseczno oraz starostwo powiatu
piaseczyńskiego wynika, że:

 w dniu 29 lipca 1996 roku tutej-
szy urząd po rozpatrzeniu wniosku
współwłaścicieli z dnia 21 maja
1996 roku wydał decyzję nr UANB-
8381/6-64/96 zatwierdzającą pro-
jekt budowlany i udzielającą pozwo-
lenia na budowę zakładu produkcyj-
nego na działce nr 129 w Głosko-
wie. W uzasadnieniu decyzji poda-
no, iż zgodnie z planem ogólnym za-
gospodarowania przestrzennego
gminy Piaseczno nr 116/86 z dnia
24 marca 1996 roku /DzU Nr 26
z dnia 1986.11.04/ przedmiotowa
działka przeznaczona jest pod dzia-
łalność produkcyjno-usługową. De-
cyzję podpisał z up. kierownika
Urzędu Rejonowego ówczesny bur-
mistrz Marian Żukowski; 

 według ogólnego planu zagospo-
darowania przestrzennego obejmu-
jącego miasto i gminę Piaseczno za-
twierdzonego Uchwałą nr 115/86
z dnia 24 marca 1986 roku przed-
miotowy teren Głoskowa-wsi posia-
da oznaczenie o symbolu B76RPU.
Powyższy symbol oznacza, iż teren
ten stanowił rezerwę dla zespołu
urządzeń produkcyjno-usługowych
obsługi rolnictwa; 

 szczegółowy miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla
części Głoskowa-wsi uchwalony
Uchwałą nr 89/II/N/94 z dnia 28
grudnia 1994 roku nie obejmował
omawianego obszaru, lecz tereny są-
siednie; 

 ze studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Piaseczno
zatwierdzonego przez Radę Miejską
w dniu 28 grudnia 1995 roku
uchwałą nr 236/XVII/95 /Monitor
Samorządowy nr 8/95/ niebędącym
prawem miejscowym, lecz stanowią-
cym wytyczne do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania
przestrzennego wynika, iż przed-
miotowa nieruchomość oznaczona
jest jako teren wyłączony z produk-
cji rolnej na cele obsługi rolnictwa; 

 w roku 1997 została zakończona
budowa przedmiotowego zakładu
produkcyjnego, 
w którym została uruchomiona pro-
dukcja rur PCV służących do budo-
wy sieci wodociągowych i kanaliza-
cyjnych; 

 z informacji uzyskanej przez ko-
misję wynika, iż w zakładzie tym za-
niechano produkcji rur w 2004 ro-
ku; 

 ogólny plan zagospodarowania
przestrzennego dla miasta i gminy
Piaseczno z 1986 roku, w tym rów-
nież dla części Głoskowa, na której
znajduje się działa nr 129, stracił
ważność z dniem 31 grudnia 2002
roku. W związku z powyższym Rada
Miejska w Piasecznie w dniu 24
kwietnia 2003 roku podjęła Uchwa-
łę nr 163/VIII/2003 w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia nowego
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. Obecnie trwa
procedura jego opracowywania; 

 w czerwcu 2005 roku do tutejsze-
go urzędu wpłynął wniosek o wyda-
nie warunków zabudowy dla: prze-
budowy i rozbudowy istniejących
budynków magazynowo-produkcy-
jnych dla potrzeb adaptacji na cele
przetwórstwa mięsnego i garmaże-
ryjnego obejmującego dział admini-
stracyjno-socjalny, dział magazynu
i dział produkcji na działce o nr ewi-
dencyjnym 129 w Głoskowie; 

 po interwencjach i protestach
części mieszkańców Głoskowa bur-
mistrz zawiesił 
z urzędu postępowanie w przedmio-
cie wydania decyzji ustalającej wa-
runki zabudowy; 

 w dniu 11 października 2005 ro-
ku przyszły inwestor za pośrednic-
twem tutejszego urzędu złożył zaża-
lenie na postanowienie burmistrza
do Samorządowego Kolegium Od-
woławczego w Warszawie; 

 z aktualnego wypisu z rejestru
gruntów wynika, iż działka nr 129
o ogólnej powierzchni 1,4098 ha
posiada oznaczenia: 

1. obszar 1,3166 ha posiada ozna-
czenie „Bi”, co znaczy wg Rozporzą-
dzenia ministra rozwoju regionalne-
go i budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji grun-
tów i budynków, iż są to grunty za-
budowane i zurbanizowane, sklasyfi-

kowane jako inne tereny zabudowa-
ne
2. obszar 0,0932 ha - oznaczenie
„dr” oznacza iż grunt ten przezna-
czony jest pod drogę. 

 działka zabudowana jest budyn-
kiem murowanym o dwóch kondy-
gnacjach - powierzchnia zabudowy
wynosi 1885 m kw., zaś powierzch-
nia użytkowa 1976 m kw., w rubry-
ce funkcja budynku istnieje zapis:
„budynki produkcyjne, usługowe i
gospodarcze dla rolnictwa”. 

Z powyższych zapisów w powia-
towym rejestrze gruntów jedno-
znacznie wynika, iż przedmiotowe
grunty zostały trwale wyłączone
z produkcji rolnej i zostały zabudo-
wane budynkami produkcyjno-usł-
ugowymi. 

Z przedstawionych komisji do-
kumentów wynika, iż zakład pro-
dukcyjny na działce o numerze ewi-
dencyjnym 129 w Głoskowie został
wybudowany w latach 1996/1997
na podstawie wydanego przez tutej-
szy urząd pozwolenia na budowę. 

Przedmiotowa zabudowa, jak
również późniejsza produkcja rur
według wiedzy komisji nie budziła
sprzeciwu właścicieli sąsiednich po-
sesji oraz okolicznych mieszkańców. 

Protesty sąsiadów i mieszkań-
ców wsi Głosków rozpoczęły się la-
tem 2005 roku po złożeniu przez
nowego inwestora wniosku o wyda-
nie warunków zabudowy potrzeb-
nych do przebudowy i rozbudowy
na przedmiotowej nieruchomości
istniejących budynków dla potrzeb
przetwórstwa mięsnego. 

Postanowienie burmistrza o za-
wieszeniu postępowania w sprawie
wydania warunków zabudowy zado-
woliło protestujących, lecz zaprosze-
ni na posiedzenie komisji ich przed-
stawiciele postulowali, aby w opra-
cowywanym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego dla tej części
Głoskowa znalazły się zapisy wyklu-
czające produkcję mięsną i garmaże-
ryjną. 

20 grudnia 2005 roku Samorzą-
dowe Kolegium Odwoławcze
w Warszawie po rozpatrzeniu zaża-
lenia inwestora na postanowienie
burmistrza miasta i gminy Piaseczno
z dnia 11 października 2005 roku
w przedmiocie zawieszenia wydania
decyzji ustalającej warunki przebu-
dowy i rozbudowy wydało postano-
wienie, w którym uchyliło w całości
wydane przez burmistrza postano-
wienie i przekazało sprawę do po-
nownego rozpatrzenia przez organ
pierwszej instancji. 

Pismo SKO w tej sprawie wpły-
nęło do gminy w dniu 29 grudnia
2005 roku. 

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący -  Antoni Rosłon

Jan Liwiński

Jacek Świetlik

Krzysztof Tarchalski

Piaseczno,

5 stycznia 2006 roku

Opinia komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Piasecznie
w sprawie wniosku mieszkańców wsi Głosków z dnia 20 października 2005
roku o zbadanie formalno-prawnego przeznaczenia gruntów, a także bu-
dynków położonych przy ulicy Korczunkowskiej 20 w Głoskowie, dla któ-
rych w aktualnie opracowywanym przez gminę planie zagospodarowania
przestrzennego przewidziano zabudowę przemysłową. Opinię sporządzo-
no na podstawie zlecenia Rady Miejskiej z dnia 20 października 2005 roku. 

Osiem konkursów obejmuje
następujące zadania:

W obszarze kultury, sztuki oraz
ochrony dziedzictwa kulturowego Pia-
seczna:
1. Konserwacja pomnika i utrzymanie zieleni
na Zimnym Dole w Lasach Chojnowskich. 
2. Środki potrzebne do odpowiedniego uho-
norowania miejsc pamięci i osób już nie żyją-
cych poległych w czasie wojny. 
3. Organizacja integracyjnych imprez kultural-
nych służących uczczeniu pamięci i zapaleniu
symbolicznego znicza na grobach poległych
(często nieznanych) żołnierzy - pielgrzymki
i wycieczki (dojazd, zakwaterowanie). 
4. Materiały pomocnicze niezbędne do for-
malnego funkcjonowania komórki. 

W obszarze działalności kulturalnej,
oświatowej, materialnej oraz współ-
udział w obchodach rocznic narodo-
wych na terenie Piaseczna: 
1. Współudział w obchodach Świąt Narodo-
wych (uroczystości rocznicowe). 
2. Rozwijanie koleżeństwa, przyjaźni i więzi
międzyludzkich („uroczystości Wielkanocne”,
„dzielenie się opłatkiem”). 
3. Podtrzymywanie pamięci o wspólnej walce
i uczczenie poległych w czasie wojny (wyróżnie-
nie działaczy społecznych i bohaterów wojen-
nych). 
4. Materiały pomocnicze potrzebne do funk-
cjonowania organizacji jako komórki formalnej. 

W obszarze działalności kulturalnej,
oświatowej oraz współudział w obcho-
dach rocznic narodowych na terenie
Piaseczna: 
1. Współudział w obchodach Świąt Narodo-
wych (uroczystości rocznicowe). 
2. Rozwijanie koleżeństwa, przyjaźni i więzi
międzyludzkich („uroczystości Wielkanocne“,
„dzielenie się opłatkiem“). 
3. Pomoc dla osób starszych, które doznały
trwałego kalectwa w czasie wojny. 
4. Podtrzymywanie pamięci o wspólnej walce
i uczczenie poległych w czasie 
wojny (wyróżnienie działaczy społecznych i bo-
haterów wojennych). 

 W zakresie rozwijania kontaktów
i współpracy miedzy społeczeństwami
lokalnymi Gminy Piaseczno: 
1. Konserwacja, odbudowa i ochrona zabyt-
kowych obiektów kolejowych, wpisanych do re-
jestru zabytków pod nr 1586 - A. 
2. Utrzymanie funkcji transportowej i komu-
nikacyjnej obecnej Piaseczyńskiej Kolei Wąsko-
torowej i generowanie w tym zakresie nowych
funkcji, zwłaszcza w obszarze turystyki, muzeal-
nictwa, ekologii i promocji własnej regionu. 
3. Przygotowanie i realizacja specjalnej oferty
dla dzieci i młodzieży w zakresie krajoznawstwa,
edukacji i wychowania oraz wypoczynku. 

W obszarze kultury, sztuki oraz
ochrony dziedzictwa kulturowego Pia-
seczna: 
1. Organizacja integracyjnych imprez i wyjaz-
dów wypoczynkowych dla wszystkich członków
Związku. 
2. Fundusze potrzebne do kultywowania tra-
dycji Świąt Wielkanocnych - spotkanie i dziele-
nie się jajkiem, Świąt Bożego Narodzenia (środ-
ki potrzebne na zakup symbolicznych upomin-
ków i kart życzeniowych dla działaczy wyróżnia-
jących się nobilitacją wieku) oraz Świąt Narodo-
wych (złożenie wiązanki kwiatów na grobach
poległych). 
3. Niezbędne środki na transport przedstawi-

cieli Związku do miejsc uroczystości. 
4. Spotkania zacieśniające więzi międzyludz-
kie, współpraca z Samorządem Terytorialnym,
spotkania z weteranami wojennymi oraz dysku-
sje i zebrania mające na celu przekazanie zdoby-
tego przez lata doświadczenia. 

W obszarze kultury, pamięci zesłań-
ców na przymusowe roboty na Syberię
oraz ochrony dziedzictwa kulturowego
Piaseczna: 
1. Organizacja spotkań integracyjnych służą-
cych podtrzymywaniu pamięci o wszystkich ze-
słanych i poległych na przymusowych robotach
w czasie wojny i po jej zakończeniu. 
2. Organizacja wyjazdów na wystawy upamięt-
niające i przedstawiające materiały z sytuacji ze-
słańców. 
3. Fundusze pozwalające na spotkania przed-
świąteczne w towarzystwie osób dzielących nie-
gdyś los zesłania oraz uczcić pamięć tych, którzy
nie przeżyli trudów pracy w obozach. 
4. Środki niezbędne do funkcjonowania i pro-
wadzenia działalności jako komórka administra-
cyjna. 

W obszarze kultury, sztuki oraz
ochrony dziedzictwa kulturowego Pia-
seczna: 
1. Organizacja i wdrażanie projektów i pro-
gramów obejmujących różne obszary kultury. 
2. Organizacja spotkań integracyjnych o tema-
tyce historycznej dla mieszkańców w nowo-
utworzonym muzeum w Piasecznie. 
3. Organizacja integracyjnych imprez kultural-
nych - przywrócenie tradycji „Jarmarku Piase-
czyńskiego“. 
4. Organizacja imprez kulturalnych propagu-
jących wiedzę o Unii Europejskiej (dołączenie
Piaseczna do miast biorących udział w Europej-
skich Dniach Dziedzictwa). 
5. Kontynuacja prac związanych z pomocą Po-
lakom zamieszkałym od lat na Ukrainie, Litwie
i Białorusi, a znajdujących ciężkiej sytuacji ma-
terialnej. 

W zakresie stworzenia możliwości
rozwoju osobowego i zainteresowań
dzieci i młodzieży na terenie Gminy Pia-
seczno: 
1. Rozpoznanie, ukierunkowanie i umożliwie-
nie rozwoju talentów i zainteresowań dzieci
i młodzieży. 
2. Wyrównanie szans edukacyjnych i społecz-
nych dzieci z tzw. grup ryzyka. 
3. Poprawa funkcjonowania dzieci w środowi-
sku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. 
4. Korekcja niewłaściwych zachowań, zwłasz-
cza agresywnych, przemocowych i izolacyjnych. 
5. Wzrost poczucia własnej wartości, moty-
wowanie do podejmowania wyzwań i rozwijanie
samodzielności. 
6. Przeciwdziałanie powiększaniu się i na
przestrzeni lat skuteczne zmniejszanie zjawiska
wykluczenia społecznego. 

Materiały wraz z warunkami konkursu
można pobierać bezpłatnie za pokwito-
waniem w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno: 
Wydział Ewidencji Działalności Gospo-

darczej, pok. nr 16 Tel. 70 17 519
Ramowy wzór wniosku jest dostępny bezpo-
średnio na miejscu lub w wersji elektronicznej
na stronie internetowej:

www.piaseczno.eobip.pl 

Oferty konkursowe na realizację wyżej
wymienionych zadań należy złożyć
w nieprzekraczalnym terminie

do 24.01. 2006 r. do godz. 9.00

KONKURSY OFERT NA DOTACJE W 2006 ROKU
DLA ORGANIZACJI PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
POŻYTKU PUBLICZNEGO, WYKONUJĄCYCH
ZADANIA WŁASNE GMINY
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.)
na dotacje z budżetu gminy Piaseczno na realizację poniżej proponowa-
nych zadań własnych gminy w 2006 r. Konkursy zostaną przeprowadzone
zgodnie z Uchwałą nr 1016/XLII/2005r. Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 20.10.2004 r. oraz „Programem współpracy miasta i gminy Piasecz-
no z organizacjami pozarządowymi na lata 2006-2008”.
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13.01 g.  17.30 MECZ KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT
R. 1994: GOSIR PIASECZNO
- MUKS „21” PŁOCK

14-15.01 g.   8.00 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ
PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW R. 1995
- „URSYNÓW CUP 2006” - ELIMINACJE

20.01 g.  10.00 TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO PEPSI
- STIGA CUP

21.01 g.  10.00 VIII GRAND PRIX PIASECZNA
W TENISIE STOŁOWYM AMATORÓW
- TURNIEJ IV

g.  16.00 MECZ KOSZYKÓWKI KOBIET:
KS PIASECZNO - KS „BEMOWO” WARSZAWA

g.  18.00 MECZ KOSZYKÓWKI III LIGA MĘŻCZYZN:
KS PIASECZNO - UKS „ATENA” WARSZAWA

22.01 g.    9.00 I MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ
KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW R. 1995

27.01 g.  10.00 V MAŁA OLIMPIADA ZIMOWA
- PIASECZNO 2006 - ZIMOWISKA PIASECZYŃSKIE

28.01 g.    9.00 IV MEMORIAŁ WALENTEGO KAZUBKA
W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW R. 1989

29.01 g.    9.00 IV MEMORIAŁ WALENTEGO KAZUBKA
W PIŁCE NOŻNEJ - SENIORZY

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
13 stycznia godz. 16.00 - biblioteka - Bal przebierańców

dla najmłodszych - wstęp wolny
13 stycznia godz. 19.00 - koncert zespołów sceny

CALIFORNIA PUNK wstęp 5 zł
20 stycznia godz. 16.30 - Biblioteka - Spotkanie  grupy literackiej
20 stycznia godz. 19.00 - ACTIVE ROCK PARTY - wstęp wolny                  
24 stycznia godz. 19.30 - Leżakowe kino KULTURALNY MARIAN 

wstęp 10 zł, ulgowy 5 zł
27 stycznia godz. 19.00 - Koncert  KABANOS i goście, wstęp 8 zł 
28 stycznia godz. 17.00 - Kościół św. Anny w Piasecznie 

„W hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II“
KONCERT NOWOROCZNY
Wystąpią: Kazimierz Kowalski oraz soliści
Teatru Wielkiego w Łodzi - wstęp wolny

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

Zima w mieście - GOSiR
HALA SPORTOWA:

8.00-9.00 zajęcia ogólnodostępne

10.00-14.00 zajęcia zimowiskowych grup zorganizowanych

15.00-16.00 zajęcia ogólnodostępne

16.00-22.00 zajęcia stałych grup sportowo - rekreacyjnych

PŁYWALNIA:

8.00-9.00 zajęcia zimowiskowych grup zorganizowanych

9.00-10.30 zajęcia sekcji pływackiej GOSiR

10.30-15.00 zajęcia zimowiskowych grup zorganizowanych

15.00-16.00 zajęcia ogólnodostępne

16.00-22.00 zajęcia stałych grup sportowo-rekreacyjnych

Jeszcze dwa miesiące temu wyda-
wało się, że Żugajewicz nie ma szans
na tak wysokie miejsce na podium.
Tuż przed ostatnią rundą mistrzostw
Polski Rallycross zawodnik sam
stwierdził: „…Pozbawiłem się szansy
na tytuł II wicemistrza Polski”. Ale sta-
ło się coś, co wydawało niemożliwe. 

- Istniała jedyna możliwość, abym
został II wicemistrzem Polski - mówi
Michał Żugajewicz - musiałem wygrać
zawody, podczas gdy mój rywal (znają-
cy bardzo dobrze ten tor) musiał
ukończyć je najwyżej na trzecim miej-
scu. W finale startowałem z „pole po-
sition” w jednej linii z moim konku-
rentem, co bardzo utrudniało zrealizo-
wanie moich planów. Na szczęście po
finale, który do ostatnich metrów trzy-
mał w napięciu nie tylko zawodników
wraz z zespołami, ale i całą publikę,
nastała wielka radość. Do ostatniego
okrążenia wszystko wskazywało na to,
że, niestety, nie uda się wywalczyć
upragnionego tytułu, jednak kilkaset
metrów przed metą zawiodło auto

mojego rywala i z drugiej pozycji spadł
on na trzecią, co pozwoliło mi święto-
wać II wicemistrzostwo Polski sezonu
2005. 

Oczywiście nie udałoby mi się tego
osiągnąć bez pomocy moich sponso-

rów - firmy Handlo-Fruct oraz gminy
Piaseczno, za co bardzo serdecznie
chciałbym podziękować - dodaje Żu-
gajewicz. 

Adam Grzegrzółka

Michał Żugajewicz II wicemistrzem Polski!
Mieszkający w Piasecznie i startujący w barwach naszej gminy kierowca rajdowy
Michał Żugajewicz dzięki zwycięstwu w ostatniej rundzie mistrzostw Polski Rally-
cross został II wicemistrzem Polski sezonu 2005! 

Jako pierwsze zaczęły grać placów-
ki oświatowe. Przedszkolaki z przed-
szkoli: Nr 8 w Piasecznie, „Świata Ba-
jek” w Piasecznie i „KID'S ACADE-
MY” w Konstancinie sprzedawały pod
czujnym okiem swoich nauczycieli ce-
giełki w postaci własnoręcznie upie-
czonych ciasteczek i ślicznych serdu-
szek orkiestrowych. Przedszkole Mu-
zyczne „Bajka” z Piaseczna zorganizo-
wało koncert dla rodziców, który obej-
rzało ponad stu widzów. Uczniowie
Filii Szkoły Podstawowej Nr 5 kwesto-
wali na terenie szkoły. W sali Ośrodka
Kultury rozpoczęliśmy od piątku, tra-
dycyjnie świeczowiskiem - WOŚPowi-
skiem. Wyjątkowo wstęp był płatny,
ale nie przeszkadzało to ludzikom i sa-
la była pełna. W czasie imprezy prze-
prowadziliśmy licytację. Sprzedaliśmy
między innymi kilka koszulek, kubek
z emblematem WOŚP i... moherowy
beret. 

Sobota była przeznaczona dla naj-
młodszych. Czas umilił nam teatr TO-
TALART ze spektaklem Szewczyk
Dratewka. Największe emocje dzieci
wzbudziła - oczywiście - postać cza-
rownicy. Po spektaklu dzieciaki bawiły
się na balu przebierańców zorganizo-
wanym dzięki pomocy teatru NIC
PEWNEGO. Gośćmi byli między in-
nymi Czerwony Kapturek, clown i Sze-
herezada. 

Niedziela, jako dzień Finału, upły-
nęła nam przede wszystkim na kwe-
ście. Mimo siarczystego mrozu, wo-
lontariusze pojawili się na ulicach już
przed godziną dziewiątą, uzbrojeni
w identyfikatory, puszki, serduszka
i szerokie uśmiechy. Chwilę po godzi-
nie 13 na scenie Ośrodka Kultury roz-
począł się koncert rockowy. W ciągu
całego dnia zagrały dla nas kapele
z Piaseczna i okolic: MAQ, LOAD-
FILL, GRAAL, BLADE OF TERROR,
14 VS 5, ZESPÓł NUMER DWA,
RE_FUNDACJA, WJARA i zdecydo-
wana gwiazda wieczoru - zespół DIVE
3D. Wcześniej jednak odbyła się jesz-
cze jedna licytacja. Tym razem przed-
miotami licytowanymi były m. in. puz-
zle WOŚP, kalendarz na rok 2006, ko-
szulka z autografem Edyty Górniak.
Zdecydowanie najciekawszym punk-
tem licytacji była dwójka wolontariu-
szy, Karolina i Paweł. Razem osiągnęli

cenę około 100 zł. Finałową niedzielę
zamknęliśmy po godzinie 22. Już
wczesnym popołudniem wiadomo by-
ło, że pobijemy zeszłoroczny rekord
i udało się - zebraliśmy 85259,34
PLN. To ponad pięć tysięcy więcej niż
rok temu, a nie zbieraliśmy w gminie
Góra Kalwaria Teraz czas na chwilę
odpoczynku, a od jutra znów do na-
szych stałych ośrodkowych zajęć. A na-
stępny Finał WOŚP za rok. Mamy na-
dzieję, że dzięki wielkim sercom
mieszkańców naszego powiatu znów
uda się pobić rekord. Najważniejsze
dla nas jest to, że przy minimalnych
kosztach (wszystkie kapele grały za

d a r m o ,
wszyscy
praco-
w a l i
b e z
złama-
nej zło-
t ó w k i )
udało nam
się zebrać tak
dużo, że dzieciaki
na własnej skórze poczuły jak to jest
pomagać innym, często narażając się
na niezbyt pochlebne opinie mało po-
informowanych jak to działa ludzi. 

Karolina i Kasia

WOŚPowisko
W ostatnią niedzielę, 8 stycznia, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała już
XIV raz. Po raz ósmy Piaseczno zorganizowało własny sztab, po raz czwarty z siedzi-
bą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, który wcześniej organizował przez kilka
lat jedynie „wośpowe” koncerty. W tym roku w Piasecznie zebrano ponad 85 tys. zł! 

Sztab WOŚP działający przy Ośrodku
Kultury w Piasecznie bardzo gorąco
dziękuje wszystkim tym, którzy zaan-
gażowali się w XIV Finał: 

 WOLONTARIUSZOM - bardzo
młodym o gorącym sercu ludziom

 Ich rodzicom i nauczycielom - za to,
że tak ich wychowali

 Dyrekcji i pracownikom banku
BPH S. A. o/Piaseczno, w szczególno-
ści paniom Basi Ogilbie, Renacie Olej-
nik, Ewie Klaus, Beacie Stus i panu Ja-
nuszowi Klausowi - za kolejny rok
wspólnego liczenia

 Komendantowi i wszystkim poli-
cjantom z powiatu piaseczyńskigo - za 
czuwanie nad wolontariuszami 

 Panu Prezesowi i wszystkim pra-
cownikom Agencji Ochrony SECURI-
TYPOL - kolejny rok bezpłatnie pilnu-
ją nas i zebranych pieniędzy

 Funkcjonariuszom Straży Miejskiej
w Piasecznie - za pomoc

 Wszystkim występującym za darmo
przez trzy dni na scenie Ośrodka: 
teatrowi NIC PEWNEGO, teatrowi
TOTALART, teatrowi tańca i ognia
CIRKUS MAXIMUS, Edycie, Arkowi,
Łukaszowi i Pawłowi (za Świeczowi-
sko), zespołom BLADE OF TERROR,
14 VS 5, KMIETKI czyli REFUNDA-
CJA, WJARA, ZESPÓŁ NR 2, MAQ,
LOADFILL, GRAAL, DIVE 3 D, DA-
MIANOWI za wizualizacje

 WSZYSTKIM, KTÓRZY WYKAR-
MILI NASZYCH WOLONTARIUSZY:
- Państwu Jadwidze i Stefanowi Dar-
czukom - właścicielom Hurtowni

„STEFPOL” w Piasecznie 
- PSS „SPOŁEM” w Piasecznie
- Grzegorzowi Szestowickiemu
z Pensjonatu „U JOANNY”
- Iwonie i Markowi Maciejczykom
- PIZZERII DOMINIUM w Pia-
secznie

 Pawłowi i Andrzejowi Lachom za
czuwanie nad wolontariatem

 Drużynom harcerskim: 66 DSH
przy gimnazjum w Tarczynie, 299
Szczepowi Drużyn harcerskich i wę-
drowniczych, 21 DH z Uwielin i
wszystkim harcerzom z Hufca Piasecz-
no

 Stowarzyszeniu Rycerskiemu
EODEM TEMPORE 

  Dyrekcji centrów handlowych: AU-
CHAN Piaseczno, Fashion House
Outlet Piaseczno, STARA PAPIERNIA
Konstancin, właścicielom stacji benzy-
nowych i sklepów za pozwolenie na
kwestę

 SAIZOWI i TEMPSOWI za wośpo-
we graffiti na rynku
Dzieciakom, nauczycielom i rodzicom
z: Przedszkola Nr 8 w Piasecznie,
Przedszkola „Świat Bajek” w Piasecz-
nie, Przedszkola Muzycznego „Bajka”
w Piasecznie, Przedszkola „KIDS
ACADEMY”, Filii Szkoły Podstawowej
Nr 5 w Piasecznie - za cudowne włą-
czenie się w akcję

 Karolinie Hofman - za wszystko
 „Kaczemu” - za zdjęcia
 Wszystkim, którzy pomagali a któ-

rych nie wymieniliśmy 

PODZIĘKOWANIA SZTABU PIASECZNO

ZIEMIA PIASECZYŃSKA
w akwarelach Stanisława Kurka

Gmina Piaseczno wydała album „Ziemia Piaseczyńska
w akwarelach Stanisława Kurka”. Prof. Rafał Strent we wstępie
do albumu napisał: „Nietrudno znaleźć urodę w Toskanii,
w Toledo czy w kotlinie Kłodzkiej. Trzeba jednak mieć wprawne
oko, by dostrzec ją na Mazowszu (...). A Kurek tę ukrytą urodę
znajduje.” Wśród ilustracji znajdują się akwarele przedstawiają-
ce zabytki architektoniczne Piaseczna, Konstancina i Góry Kal-
warii oraz pejzaże. Wydanie współfinansowały: Gmina Piasecz-
no, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piasecznie, Towarzy-
stwo Przyjaciół  Piaseczna,  Starostwo  Powiatowe,  Gmina  Kon-
stacin-Jeziorna oraz Góra Kalwaria. Album można nabyć wpia-
seczyńskim Ośrodku Kultury, tel. 756 76 00, cena 40 zł.

Pracownię plastyczną skupiająca młodych uzdolnionych plastycznie artystów
prowadzi w Zalesiu Górnym pani Aleksandra Sieradzka. Wystawę prac można
oglądać do końca stycznia w herbaciarni-galerii HERBA-THEA w Warszawie
przy ul. Bruna 20 (w okolicach metra Pole Mokotowskie).

Wystawa w herbaciarni
We wtorek 10 stycznia, w warszawskiej galerii-herba-
ciarnii odbyło się otwarcie wystawy prac plastycznych
młodzieży z Zalesia Górnego.


