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Sprawozdanie z sesji RM

● s. 2

R E K L A M A

CMYK

Droga do

Góry Kalwarii         ● s. 3

Praca w Urzędzie

● s. 2

Sprawozdanie z pracy

burmistrza               ● s. 3

Drogi w Zalesiu Dolnym

● s. 4

48. sesja 

Rady Miejskiej odbędzie

się 23 marca

o godz. 9

w sali konferencyjnej

Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 

ul. Kościuszki 5

Chińczycy w Piasecznie

● s. 5

Rozświetlone Piaseczno 

● s. 5

Mieszkania w nowym budynku
mają po blisko 30 m kw. powierzchni.
Są to mieszkania socjalne, z niskim
czynszem, przeznaczone dla najuboż-
szych mieszkańców gminy. Część z no-
wych lokatorów przeprowadziła się do
nowego budynku z domów zagrożo-
nych zawaleniem. 

Budynek przy ul. Urbanistów 10
jest kolejnym, który powstał w ramach
realizacji polityki mieszkaniowej gmi-
ny ujętej w programie na lata 2002-11

przyjętym przez Radę Miejską. 
Budynek miał być oddany do użyt-

ku wcześniej, niestety, firma, która bu-
dowała go na zlecenie gminy, zbankru-
towała. Spowodowało to liczne kom-
plikacje i opóźnienie prac. Na szczę-
ście udało się wyłonić nowego wyko-
nawcę, który w szybkim tempie do-
kończył budowę. 

Koszt całej inwestycji wyniósł ok.
1,9 mln zł. 
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Nowi lokatorzy na ul. Urbanistów
W sobotę 11 lutego 32 rodziny odebrały klucze do no-
wych mieszkań w budynku socjalnym przy ul. Urbani-
stów 10 w Józefosławiu. 

W tak szybko rozwijającym się
mieście jak Piaseczno komunikacja jest
kwestią kluczową. Dlatego władze
gminy od dłuższego czasu czynią stara-
nia, by poprawić komunikację zbioro-
wą między Piasecznem a Warszawą.
Częścią tych starań są negocjacje z Za-
rządem Transportu Miejskiego m.st.
Warszawy. Nie są to rozmowy łatwe,
ale przynoszą pewne efekty. Jednym
z nich jest zwiększenie ilości kursów li-
nii 709 (ze 118 do 124 dziennie)
w dni powszednie i (z 42 do 58)
w święta. 

Nowy rozkład, który wszedł w ży-
cie 1 lutego br., zakłada, że autobusy
709 w godzinach szczytu jeżdżą co pięć
minut, więc prawie dwa razy częściej
niż do tej pory! 

Także liczba kursów linii 727 zo-
stała zwiększona, choć nieco mniej, niż
tego oczekiwały władze Piaseczna. Ale
sprawa nie jest zamknięta - będziemy
walczyć o jeszcze więcej kursów. 

Gmina zabiega też o utworzenie
nowej linii - z Warszawy do Julianowa
i Józefosławia. W tej chwili trwa
sprawdzanie możliwości technicznych

i ustalanie ewentualnej trasy. Jeśli
wszystko pójdzie dobrze, być może li-
nia ruszy na wiosnę. 

Rozkłady jazdy autobusów na stro-
nie internetowej: www.ztm.waw.pl 

AG

Więcej autobusów w Piasecznie!
Od 1 lutego z Piaseczna do Warszawy jeździ więcej au-
tobusów. Linie 709 i 727 zwiększyły częstotliwość kur-
sowania. 709 w godzinach szczytu będzie jeździł teraz
co pięć minut. Być może niedługo pojawi się też nowa
linia do Julianowa i Józefosławia! 

Rada Miejska
uchwaliła budżet
gminy Piaseczno na
2006 rok jeszcze
w grudniu 2005 ro-
ku. Pozwoli to na
lepsze przygotowa-
nie i szybszą realiza-
cję tegorocznych in-
westycji. Mieszkań-
cy, którzy chcą bliżej zapoznać
się z planowanymi wydatkami i docho-
dami gminy oraz wykazem realizowa-
nych inwestycji, skorzystać mogą z no-
wej publikacji - wydania specjalnego
Biuletynu Informacyjnego Miasta
i Gminy Piaseczno - a także ściągnąć
dokument ze strony internetowej
Urzędu www.gmina-piaseczno.pl. 

Równolegle nakładem Biura Pro-

mocji i Informacji wydana została bro-
szura informacyjna „Skąd gmina Pia-
seczno ma pieniądze i na co je wyda-

je?” W ulotce, która jest ele-
mentem działań Urzędu
w ramach akcji „Przejrzysta
Polska”, w sposób prosty
i przejrzysty na przykładach
graficznych z lat ubiegłych wy-
jaśnione zostały podstawowe
mechanizmy związane z po-

wstawaniem budżetu i wydawaniem
publicznych pieniędzy. 

W ramach programu „Przejrzysta
Polska” wydana została również bro-
szura wyjaśniająca istotę Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Miasta
i Gminy Piaseczno na lata 2005-2015. 

Obie broszury udostępnione są
także na stronie internetowej Urzędu.

Poznaj budżet gminy!
Jest już wydany w formie broszurowej budżet gminy
Piaseczno na 2006 rok. Dostępny jest w ważniejszych
miejscach publicznych na terenie gminy oraz na recep-
cji w Urzędzie Miasta. Witaczy jest jedenaście. Stanęły

przy najważniejszych drogach wjaz-
dowych do gminy, między innymi od
strony Warszawy, Konstancina-
-Jeziorny, Lesznowoli i Góry Kalwarii.

Cztery z nich to wyremontowa-
ne pylony z 2000 roku. Po kilku la-
tach były już zniszczone i wymagały
naprawy. Pozostałe siedem to zupeł-
nie nowe urządzenia - zastąpiły ta-
blice z 1991 roku, które nie nada-
wały się już do remontu. 

Na pylonach oprócz nazwy gmi-
ny i herbu znalazła się też flaga Unii
Europejskiej i informacja o tym, że
Piaseczno jest beneficjentem Fun-
duszu Spójności. 

Gmina pozyskała z Unii Euro-
pejskiej ogromne fundusze na mo-
dernizację sieci wodno-ściekowej
(ok. 2700 zł na jednego mieszkań-

ca), dlatego warto się
tym pochwalić
i promować to
przedsięwzięcie.
Obowiązek in-
f o r m o w a n i a
o udziale środ-
ków unijnych
w finansowaniu
gminnych inwe-
stycji nakłada
też umowa z
Funduszem
Spójności. 

Witacze wy-
konała firma
Inżynieria Ru-
chu z Zielonki.
Kosztowały
53 tys. zł. 
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Piaseczno wita!
Przy drogach wjazdowych do gminy Piaseczno pojawi-
ły się nowe witacze, czyli pylony (słupy) z nazwą gmi-
ny i herbem. 

fot. Ł. Wyleziński

fot. D. Putkiewicz
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W okresie tym odbyły się 24 posiedzenia komisji problemo-
wych Rady Miejskiej: 
Komisja oświaty, kultury i wychowania

 Wniosek z prośbą o informację dot. kosztów funkcjono-
wania dodatku motywacyjnego w gminie Piaseczno; 

 Wniosek z prośbą o informację, ilu nauczycieli było za-
trudnionych w poszczególnych jednostkach oświatowych
w pełnym wymiarze godzin z wyłączeniem stażystów, a ilu
było objętych dodatkiem motywacyjnym od września 2005
r.; 

 Wniosek o przedstawienie, ile kosztuje lekcja angielskie-
go w poszczególnych szkołach w klasach od 1 do 6 i w gim-
nazjach; 

 Wniosek o usunięcie z porządku obrad sesji uchwały 6.4
w dniu 31.01.2006 r. 
Komisja rolnictwa, leśnictwa, gospo-
darki żywnościowej i ochrony środowi-
ska

 Wniosek o zatrudnienie dodatkowej osoby z wykształce-
niem wyższym z zakresu ochrony środowiska w referacie
ochrony środowiska; 

 Wniosek o wprowadzenie dwóch zmian do uchwały
w sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno; 

 Wniosek o przedstawienie zalecenia Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska z kontroli przeprowadzo-
nej w oczyszczalni ścieków w II połowie sierpnia 2005 r.; 

 Wniosek, aby stowarzyszenie Nasz Głosków było stroną
postępowań dot. planu przestrzennego, ładu ochrony śro-
dowiska w sprawach obejmujących Głosków. 
Komisja polityki gospodarczej

 Wniosek o udostępnienie członkom komisji wniosków
dotyczących odszkodowań za drogi przejęte przez gminę,
które wpłynęły w ciągu ostatnich pięciu lat; 

 Wniosek o zmianę w uchwale nr 6.17 oraz 6.18 opłaty
planistycznej z 30 proc. na 20 proc. dla terenów przezna-
czonych pod usługi; 

 Wniosek o natychmiastowe przystąpienie do budowy
chodnika na odcinku od ul. Technicznej w kierunku cmen-
tarza komunalnego. 
Komisja promocji gospodarczej

 Wniosek, aby w planach przestrzennych, które opraco-
wuje gmina, ograniczać liczbę ciągów drogowych o znacze-
niu gminnym do minimum, wprowadzając w zdecydowanej
większości drogi powiatowe, aby nie skutkowało to ciągłymi
wykupami. Prawo do terenów, o których mowa, w przypad-
ku uzyskiwania środków unijnych powinno być ograniczone
do służebności przechodu mediów. 
Komisja zdrowia i opieki społecznej

 Wniosek o udzielenie informacji, czy wiceburmistrz An-
drzej Swat i wiceburmistrz Jacek Zwoliński na zakończenie
stosunku pracy w 2002 r. dostali trzymiesięczne odprawy. 
Komisja finansów

 Wniosek o udzielenie mieszkance gminy pomocy finan-
sowej ze środków rezerwy ogólnej; 

 Wniosek o dofinansowanie na pomoce dydaktyczne dla
dzieci z Przedszkola nr 9 w Piasecznie przy ul. Przesmyckie-
go; 

 Wniosek o usunięcie z porządku obrad sesji uchwał 6.8
i 6.9 w dniu 31.01.2006 r. 
Komisja ds. rewitalizacji

 Wniosek o dostarczenie wykazu nieruchomości wpisa-
nych do rejestru zabytków miasta Piaseczno, a znajdujących
się w obszarze pl. Piłsudskiego do ul. Chyliczkowskiej; 

 Wniosek o dostarczenie kopii wniosku Stowarzyszenia
Właścicieli Nieruchomości w sprawie wpisania do projektu
Lokalnego Programu Rewitalizacji 31 kamienic; 

 Wniosek o wpisanie do Lokalnego Programu Rewitaliza-
cji parku oraz budynków znajdujących się w parku wraz ze
szkołą; 

 Wniosek o wpisanie do Lokalnego Programu Rewitaliza-
cji wniosku Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości o or-
ganizowanie targów i imprez.

Wnioski z posiedzeń komisji Rady Miejskiej w okresie pomiędzy 45. a 46. sesją Rady Miejskiej

Ze wspólnej inicjatywy naczelnika wydzia-
łu inwestycji Teresy Mazanek i mojej 10 lutego
zostało zorganizowane spotkanie przedstawi-
cieli Mazowieckiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich (Marka Wąsika i Beaty Kłopockiej)
oraz Rejonu Eksploatacji Dróg w Otwocku
(Stanisława Skorupy) z burmistrzem Józefem
Zalewskim, wiceburmistrzem Jackiem Zwo-
lińskim, inicjatorami spotkania i innymi przed-
stawicielami administracji gminy oraz projek-
tantem Grażyną Ośko z Prokomu i zaproszoną
radną sejmiku mazowieckiego Edytą Łuczak. 

Pani Mazanek przedstawiła historię mo-
dernizacji rozpoczętą w 1997 roku opracowa-
niem koncepcji modernizacji tej drogi, a za-
kończonej podpisaniem porozumienia pomię-
dzy MZDW i gminą w dniu 29 czerwca 2005
r. Porozumienie przewiduje, że MZDW zleci
wykonanie projektu modernizacji, a koszty te-
go opracowania pokryje gmina. Środki finan-
sowe na opracowanie dokumentacji zostały
przewidziane w budżecie gminy. Zgodnie
z ww. porozumieniem koszty robót pokryje
MZDW i gmina w zależności od stanu własno-
ści przebudowywanych dróg i urządzeń. Ze
względu na zmiany kadrowe w MZDW do-
tychczas porozumienie nie było realizowane. 

W wyniku dyskusji sporządzono notatkę

parafowaną przez burmistrza i wicedyrektora
MZDW. Pani Edyta Łuczak zobowiązała się
poprzeć wniosek MZDW o wpisanie tej inwe-
stycji przez marszałka do Wojewódzkiego Pla-
nu Inwestycyjnego. 

W trakcie spotkania ustalono, że na etapie
opracowywania projektu przebudowy drogi nr
722 rozważona zostanie możliwość lokalizacji
kanału sanitarnego w pasie drogi. Uzgodnienie
lokalizacji kanału sanitarnego wzdłuż ulicy Pod
Bateriami pozwoli w konsekwencji na podłą-
czenie w przyszłości około 80 posesji do wybu-
dowanej kanalizacji sanitarnej. Ponadto ustalo-
no, że gmina przekaże do MZDW pozytywnie
zaopiniowaną przez urząd marszałkowski kon-
cepcję przebudowy skrzyżowania ulic Pod Ba-
teriami, Dworskiej i Słonecznej w celu
uwzględnienia tego opracowania przy projek-
towaniu przebudowy ulicy Pod Bateriami.
Przetarg na wykonanie projektu (pełnej doku-
mentacji) przebudowy drogi nr 722 zostanie
ogłoszony do końca lutego br., zaś specyfikacja
do przetargu zostanie przekazana do konsulta-
cji przez gminę. Wpisanie tego zadania do WPI
i uwzględnienie tej inwestycji w budżecie na
2007 rok stworzy realną możliwość wykonania
tej tak potrzebnej modernizacji dla południo-
wej części Piaseczna. 

Korzystając z obecności przedstawicieli
MZDW, gmina przedstawiła postulaty miesz-
kańców dotyczące innych niezbędnych inwe-
stycji na drogach wojewódzkich. 

W budżecie gminy na rok 2006 zostały za-
pewnione środki na opracowanie projektu
przebudowy ulicy 17 Stycznia na odcinku od
ul. Staszica do ul. Rejtana. 

Gmina wnioskuje o podjęcie działań
w sprawie przebudowy drogi 721 (ulica Oku-
lickiego) od granicy z gminą Lesznowola do
granicy z gminą Konstancin-Jeziorna. 

Pan Stanisław Skorupa z Rejonu Eksploata-
cji Dróg stwierdził, że wiosną w ramach robót
związanych z utrzymaniem dróg uporządkuje
pas drogowy ulicy Okulickiego od ul. Mleczar-
skiej do ul. Puławskiej (droga nr 79). 

Po opracowaniu przez gminę projektu
chodnika we wsi Bogatki MZDW przygotuje
projekt porozumienia o współpracy. 

Gmina wystąpi do MZDW z wnioskiem
o określenie warunków współpracy w sprawie
projektowania chodnika wzdłuż ulicy Prze-
smyckiego w Piasecznie i ulicy Wschodniej
w Chyliczkach. 

Mam nadzieję, że życzliwość marszałka Ja-
na Engelgarda dla naszej gminy będzie gwaran-
tem podjętych ustaleń. 

dr inż. Gerard Burzyński
radny gminy Piaseczno

Szansa na modernizację ulic Stołecznej i Pod Bateriami
(droga 722) oraz innych dróg wojewódzkich

Sesję, która odbyła się 31 stycznia,
otworzył i poprowadził przewodniczą-
cy rady miejskiej Józef Wierzchowski. 

Po przyjęciu protokołu z 45. sesji,
sprawozdanie z działalności za okres
między sesjami przedstawili przewod-
niczący rady i burmistrz Józef Zalew-
ski. Następnie radni składali wnioski
i interpelacje. 

Na początku obrad Rada Miejska
wprowadzała zmiany do budżetu. Na
wniosek Regionalnej Izby Obrachun-
kowej wydzielone zostały środki prze-
znaczone na finansowanie wydatków
dla bibliotek zlokalizowanych na tere-
nie Gminy Piaseczno. W związku ze
zmianą klasyfikacji budżetowej doko-
nano korekty w paragrafie dochodo-
wym i wydatkowym środków uzyski-
wanych z Unii Europejskiej w ramach
projektu Funduszu Spójności. 

Rada zatwierdziła taryfy oraz wa-
runki rozliczeń za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę Młodzieżowej Spółdzielni
Budowlano Mieszkaniowej PATRO-
NAT-3 osiedla „Przy Kamieniu”. 

Odwołana została ławniczka -
mieszkanka Gminy Piaseczno - Sądu
Okręgowego w Warszawie. W związku
z przejściem na emeryturę, radni od-
wołali także kierowniczkę Urzędu Sta-
nu Cywilnego (obowiązki kierownika
pełni obecnie jej zastępca). 

Radni postanowili zaliczyć do ka-
tegorii drogi gminnej, istniejącą ulicę
Rybną w Woli Gołkowskiej i ulicę
Abramowicza w Głoskowie. 

Podjęto uchwałę w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Gołków. 

Radni wprowadzili zmiany
w Uchwale Rady Miejskiej o przystą-
pieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzenne-
go części wsi Jesówka. Poprzedni prze-
bieg granicy północno - zachodniej
części wsi Jesówka podjętej w/w
uchwałą nie uwzględniał istniejących
podziałów własnościowych oraz natu-
ralnych granic istniejących w terenie.
Na wniosek mieszkańca radni podjęli
także uchwałę w sprawie przystąpienia
do zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części
wsi Baszkówka. Wnioskowane zmiany
dotyczą przeznaczenia terenu, zasad
obsługi komunikacyjnej terenu oraz
parametrów oraz likwidacji części dro-
gi. 

Uchwalony został miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego czę-
ści wsi Bobrowiec oraz części wsi Józe-
fosław I. 

Radni podjęli decyzję o nabyciu na
rzecz Gminy Piaseczno działki o po-
wierzchni 150 m. kw., stanowiącej
fragment drogi gminnej w Chylicz-
kach. oraz dwóch działek o powierzch-
ni 700 m2 i 237 m kw. położonych we
wsi Kamionka. 

Rada Miejska podjęła decyzję
o zmianie uchwały w sprawie obciąże-
nia nieruchomości komunalnej poło-
żonej w Głoskowie służebnością prze-
jazdu i przechodu dodając, że będzie
ona nieodpłatna. 

Zmieniona została także uchwała
w sprawie częściowego rozwiązania
umów o oddanie w użytkowanie wie-
czyste części nieruchomości wspólnej
w budynku komunalnym przy ul. Chy-
liczkowskiej 1. W związku z tym, iż
wartość nieruchomości stanowiącej
podstawę do naliczenia pierwszej opła-
ty z tytułu ustanowienia prawa użytko-
wania wieczystego działki gminnej, na
której usytuowany jest budynek jest
wysoka, a właściciele lokali mieszkal-
nych w tym budynku nie są w stanie
pokryć opłaty w wysokości 25 proc.
wartości, wnieśli o zmniejszenie staw-
ki procentowej określonej w zmienia-
nej uchwale z 25 proc. do 15 proc.
wartości. Radni przychylili się do ich
wniosku. 

Radni zmienili także uchwałę Rady
Miejskiej w sprawie nabycia na rzecz
Gminy Piaseczno działek o łącznej po-
wierzchni 1970 m.kw., położonych
w Baszkówce. Zawarcie umowy sprze-
daży nie nastąpiło w roku 2005 z uwa-
gi na to, iż współwłaściciele działki na
stałe przebywają za granicą, co utrud-
nia kontakt z nimi. 

Rada wyraziła zgodę na pokrycie
odszkodowania za grunt pod drogi
gminne, położone w Głoskowie, nieru-
chomością stanowiącą własność Gminy. 

Decyzją radnych możliwe będzie
odstąpienie od obowiązku przetargo-
wego trybu zawarcia umów dzierżaw
na czas dłuższy niż 3 lata dla dzierżaw
gruntów komunalnych przeznaczo-
nych pod garaże oraz pawilony (kioski
prasowe typu „Ruch”). 

Rada miejska wyraziła zgodę na
sprzedaż w drodze bezprzetargowej
działek położonych w Piasecznie, przy
ulicach Rubinowej, Topazowej, Szma-
ragdowej, Granitowej, Alabastrowej,
Geodetów, Turkusowej i Koralowej na
rzecz użytkowników wieczystych. Rad-
ni zgodzili się także na wydzierżawienie
w trybie bezprzetargowym, części dzia-
łek położonych w Piasecznie przy ul.
Sękocińskiej, Puławskiej, i Szkolnej na
okres 3 lat, począwszy od 01. 01. 2006
r., na rzecz dotychczasowych dzierżaw-
ców. Rada podjęła także decyzje
w sprawie wydzierżawienia gruntów
komunalnych przeznaczonych pod pa-
sy zieleni. 

Nadano nazwę ulicy Waniliowa
w Piasecznie. 

Po odpowiedziach na wnioski i in-
terpelacje sesję zakończono. 

Pełny protokół z sesji Rady
Miejskiej oraz uchwały dostęp-
ne są na stronie internetowej
www.piaseczno.eobip. pl lub

www.gmina-piaseczno.pl

Sprawozdanie z 46. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

Z wielkim smutkiem
przyjęliśmy
wiadomość
o śmierci 

Ś.P. 

BOHDANA

POŁOTNICKIEGO
członka założyciela

TPZD,
mądrego człowieka

i wielkiego społecznika. 

Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy

współczucia 
Rada TPZD

inspektora ds. geodezji
inspektora
ds. gospodarowania
nieruchomościami
księgowego
w Jednostce
Realizującej Projekt
referenta prawnego
w Jednostce
Realizującej Projekt 
samodzielnego
referenta ds. przygoto-
wania inwestycji

Informacje o wymaga-
niach i zakresie obowiązków
wywieszone są na tablicy
ogłoszeń w urzędzie, oraz są
dostępne na stronie:

www.gmina-piaseczno.pl
(w dziale Urząd Miasta

i Gminy, Praca w urzędzie). 
Od kilku miesięcy

wszystkie wolne stanowiska
w urzędzie obsadzane są
w drodze konkursów. Taki
mechanizm pozwala dobrze

ocenić kwalifikacje kandyda-
tów i wybrać najlepszych.
Wszystkie konkursy mają
dwa etapy: pierwszy polega
na sprawdzeniu czy kandyda-
ci spełniają wymogi formalne
- takie jak wymagane wy-
kształcenie czy staż pracy.
W drugim etapie oceniane są
kompetencje, doświadczenie
i predyspozycje kandydatów
do pracy w Urzędzie Miasta.

Praca w Urzędzie
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno poszukuje

pracowników na stanowiska: 

Wszystkie gminne szkoły
i przedszkola rozpisały właśnie
przetargi, w których chcą wyło-
nić firmy, które aż do końca
2008 roku obejmą opieką bu-
dynki tych placówek. 

Nie chodzi tu o wielkie re-
monty. Firma, która wygra
przetarg w danej placówce,
przez dwa i pół roku będzie na-
prawiać uszkodzone zamki
w drzwiach, malować zabrudzo-

ne ściany, szwankujące prze-
łączniki i gniazdka, a także wy-
konywać drobne prace hydrau-
liczne. 

Szczegółowe informacje
o przetargach są wywieszone na
tablicach ogłoszeń w szkołach
i przedszkolach (lista placówek
dostępna jest na stronie
www.gmina-piaseczno.pl). 
Oferty można składać do
2 marca 2006 r.

Szkoły i przedszkola
szukają fachowców
Piaseczyńskie placówki oświatowe szukają
firm, które będą wykonywać drobne remonty
w zakresie robót budowlanych, prace elek-
tryczne i sanitarne.
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Burmistrz zatwierdził przetargi: 

na wykonanie instalacji chłodzenia po-
wietrza w systemie wentylacji mechanicz-
nej hali sportowej GOSIR w Piasecznie.
Wykonawca - firma ADG Sp. z o. o.
z Chorzowa, za cenę ryczałtową brutto
127 816,73 zł; 

na opracowanie wstępnego Studium
Wykonalności i Karty Potencjalnego
Przedsięwzięcia do finansowania z Fun-
duszu Spójności w sektorze wodno-ści-
ekowym na terenie Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki. Wyko-
nawca - firma Proeko Sp. z o. o. z War-
szawy, za cenę ryczałtową brutto 153
720,00 zł; 

na opracowanie SIWZ dla zadań inwe-
stycyjnych nr 2, 3, 4 i pomoc techniczną
dla jednostki realizującej projekt „Pro-
gram Gospodarki Wodno-Ściekowej
w Piasecznie - Fundusz Spójności, nr
projektu 2004/PL/16/C/PE/014”. Wy-
konawca - firma CITEC SA z Katowic, za
cenę ryczałtową brutto 108 153,00 euro; 

na wykonanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej wysokoparametro-
wych węzłów cieplnych (technologia, au-
tomatyka, elektryka) w 19 budynkach
w Piasecznie. Wykonawca - firma Elek-
trotermex Sp. z o. o. z Ostrołęki, za cenę
ryczałtową brutto 23 180 zł; 

na promocję sportu wśród dzieci i mło-
dzieży w środowisku miejskim i wiejskim na
terenie gminy Piaseczno. Wykonawca -
Związek Harcerstwa Polskiego Rzeczypo-
spolitej Okręg Mazowiecki Obwód Piasecz-
no, za cenę ryczałtową brutto 33 500 zł; 

na wspieranie terapii i wypoczynku
osób niepełnosprawnych na terenie gmi-
ny Piaseczno. Wykonawca - Katolickie
Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Ar-
chidiecezji Warszawskiej z Warszawy, za
cenę ryczałtową brutto 46 990 zł; 

na prowadzenie usług pielęgnacyjno-
-opiekuńczych w zakresie długotermino-
wej opieki domowej na terenie gminy
Piaseczno. Wykonawca - Caritas Archi-
diecezji Warszawskiej, za cenę ryczałtową
brutto 45 tys. zł; 

na pomoc w szkoleniu sportowym dzie-
ci i młodzieży na terenie gminy Piasecz-
no. Wykonawca - Związek Harcerstwa
Polskiego Komendy Hufca Piaseczno, za
cenę ryczałtową brutto 76 tys. zł; 
na promocję zdrowego spędzania wolnego

czasu oraz szkolenie sportowe dzieci i mło-
dzieży w zakresie tańca sportowego z terenu
miasta Piaseczna i okolic. Wykonawca -
Klub Sportowy „Grawitacja” Piaseczno, za
cenę ryczałtową brutto 65 tys. zł; 
na promocję i rozwój oraz szkolenie spor-

towe dzieci i młodzieży w zakresie piłki noż-
nej w środowisku wiejskim z terenu sołectw:
Złotokłos, Szczaki, Wólka Pracka, Runów,
Henryków-Urocze. Wykonawca - Ludowy
Klub Sportowy „Perła” Szczaki Złotokłos, za
cenę ryczałtową brutto 100 tys. zł; 

na promocję i rozwój oraz szkolenie
sportowe dzieci i młodzieży w zakresie
piłki nożnej na terenie sołectw: Żabie-
niec, Zalesie Górne, Siedliska, Orzeszyn -
Pilawa, Chojnów. Wykonawca - Ludowy
Klub Sportowy „Jedność”, Żabieniec, za
cenę ryczałtową brutto 100 tys. zł; 

na promocję i rozwój oraz szkolenie
sportowe dzieci i młodzieży w zakresie
piłki nożnej w środowisku wiejskim na
terenie sołectw: Głosków Letnisko, Gło-
sków Wieś, Wola Gołkowska, Robercin,
Bąkówka, Antoninów, Kuleszówka, Basz-
kówka, Mieszkowo. Wykonawca - Ludo-
wy Klub Sportowy „Victoria Głosków”,
za cenę ryczałtową brutto 100 tys. zł; 

na promocję i rozwój oraz szkolenie
sportowe dzieci i młodzieży w zakresie
piłki nożnej w środowisku wiejskim na
terenie sołectw: Jazgarzew, Wólka Kozo-
dawska, Łbiska, Bogatki, Grochowa-P-
ęchery, Jesówka, Gołków Wieś, Bobro-
wiec, Kamionka. Wykonawca - Ludowy
Klub Sportowy „Sparta” Jazgarzew, za
cenę ryczałtową brutto 100 tys. zł; 

na promocję i rozwój oraz szkolenie
sportowe dzieci i młodzieży w zakresie
piłki nożnej w środowisku wiejskim na
terenie sołectw: Chylice, Chyliczki, Ja-
strzębie, Józefosław, Julianów. Wyko-
nawca - Klub Sportowy „Laura” Chylice,
za cenę ryczałtową brutto 100 tys. zł; 

na promocję i szkolenie sportowe dzie-
ci i młodzieży w środowisku miejskim
z terenu miasta Piaseczna i okolic w wy-
branych dziedzinach działalności sporto-
wej. Wykonawca - Klub Sportowy Pia-
seczno, za n/w ceny ryczałtowe brutto za
poszczególne dziedziny działalności: piłka
nożna - 445 tys. zł, koszykówka chłop-
ców - 100 tys. zł, koszykówka dziewcząt -
90 tys. zł, kick-boxing - 60 tys. zł, zapasy
- 30 tys. zł, baseball - 10 tys. zł, lekkoatle-
tyka - 90 tys. zł. Razem: 825 tys. zł. 

Burmistrz unieważnił przetargi: 

na nadzór nad realizacją projektu „Pro-
gram gospodarki wodno-ściekowej
w Piasecznie”, gdyż nie złożono żadnej
oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Burmistrz ogłosił przetargi: 

na wykonanie map z projektem podzia-
łu nieruchomości położonych we wsi Ju-
lianów i Józefosław w związku z realizacją
inwestycji komunalnej; 

na remont dachu budynku mieszkalne-
go przy ul. Puławskiej 21 w Piasecznie; 

na remont dachu budynku mieszkalne-
go przy ul. Szkolnej 6 w Piasecznie; 

na remont dachu budynku mieszkalne-
go przy ul. Fabrycznej 9 w Piasecznie; 

na budowę I etapu Drogi Dzików na
odcinku od ul. Pionierów do ul. Herba-
cianej Róży w Zalesiu Górnym, Piaseczno
- długość odcinka 378,22 m; 

na wykonanie robót dodatkowych zwią-
zanych ze wzmocnieniem tłuczniem na-
wierzchni dróg po budowie fragmentów
kanalizacji sieci wodociągowej w ul. Prze-
smyckiego, Julianowskiej, Okrzei, Iwasz-
kiewicza w Piasecznie realizowanej wg
umowy podstawowej; 

na dostawę książek do Biblioteki Pu-
blicznej w Piasecznie i ośmiu filii na tere-
nie miasta i gminy Piaseczno w 2006 ro-
ku. 

na utrzymanie dróg lokalnych i gmin-
nych poprzez oznakowanie pionowe,
poziome i wykonywanie progów zwal-
niających na terenie miasta i gminy
Piaseczno.

W okresie sprawozdawczym bur-
mistrz zajmował się bieżącymi

sprawami, w tym m. in.: 

30 grudnia oraz 6 stycznia - spotka-
nie z przedstawicielami Związków Zawo-
dowych - „Solidarność” i Związku Na-
uczycielstwa Polskiego nt. założeń do Re-
gulaminu na rok 2006 w sprawie wyna-
gradzania nauczycieli oraz ustalenia sta-
wek dodatków oraz szczegółowych wa-
runków ich przyznawania, sposobu obli-
czania wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i godziny doraźnych za-
stępstw dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzo-
nych przez gminę Piaseczno; 

8 stycznia - uroczyste zakończenie IV
Turnieju Piłki Nożnej Chłopców Rocznik
1993 o puchar KS Victoria Głosków; 

9 stycznia - spotkanie z mieszkańca-
mi i kierownikiem Towarzystwa Przyja-
ciół Zalesia Dolnego nt. stanu dróg w tym
rejonie po budowie kanalizacji; 

14 oraz 28 stycznia - zebrania spra-
wozdawczo-wyborcze w OSP Bobrowiec
i OSP Jazgarzew; 

27 stycznia - spotkanie z Dyrekcją
Zarządu Brudzeńskiego, Chojnowskiego
i Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
w sprawie przygotowywanego projektu
Planu Ochrony Chojnowskiego Parku
Krajobrazowego. 

Na posiedzeniach kierownictwa
były omawiane bieżące sprawy,

w tym m. in.: 

zapoznano się z informacją Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
dot. terminów realizacji inwestycji pt.
„Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na od-
cinku od skrzyżowania z ul. Energetyczną
w Piasecznie do skrzyżowania z drogą
krajową nr 50, wraz z budową obwodni-
cy Góry Kalwarii na drodze krajowej nr
79 i drodze krajowej nr 50”. GDDKiA
planuje: uzyskanie decyzji lokalizacyjnej
w terminie do końca kwietnia 2006r, wy-
kup gruntów - do końca 2006 roku, uzy-
skanie pozwolenia na budowę - marzec

2007r. Czas realizacji ww. przedsięwzię-
cia przewiduje się na okres 24 miesięcy,
tj. lata 2007-09; 

pozytywnie zaopiniowano przedłożony
przez Urząd m. st. Warszawy projekt
„Studium kierunków i uwarunkowań za-
gospodarowania przestrzennego m. st.
Warszawy”; 

przeanalizowano zadania drogowe (re-
montowe i inwestycyjne) dotyczące tere-
nu gminy Piaseczno, jakie znalazły się
w projekcie budżetu Starostwa Powiato-
wego na 2006 rok i wystąpiono z wnio-
skiem do starostwa, aby inwestycja pt.
„Przebudowa ul. 3-go Maja i Społecznej
w Złotokłosie” została zakończona
w 2006 roku; 

po zapoznaniu się ze stanowiskiem pań-
stwowego wojewódzkiego inspektora sa-
nitarnego w Warszawie odnośnie lokali-
zacji przedszkola przy ul. Młodych Wil-
cząt w Zalesiu Górnym zdecydowano, że
należy dokończyć opracowywanie doku-
mentacji dot. ww. przedszkola zgodnie
z umową, a potem przesłać dokumenta-
cję do zaopiniowania do państwowego
wojewódzkiego inspektora sanitarnego; 

zapoznano się z propozycjami projek-
tów zgłoszonych do Lokalnego Programu
Rewitalizacji; 

zapoznano się z opinią komisji rewizyj-

nej w sprawie wniosku mieszkańców wsi
Głosków o zbadanie formalno-prawnego
przeznaczenia gruntów, a także budyn-
ków położonych przy ul. Korczunkow-
skiej 20 w Głoskowie, dla których w ak-
tualnie opracowywanym przez gminę
planie zagospodarowania przestrzennego
przewidziano zabudowę przemysłową. 

zapoznano się z pozytywną opinią Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
możliwości sfinansowania zaplanowane-
go na 2006 rok deficytu budżetowego
oraz prawidłowości prognozy długu załą-
czonej do uchwały budżetowej gminy
Piaseczno na 2006 rok. 

Burmistrz na bieżąco rozpatruje
wnioski o rozłożenie na raty czynszów
dzierżawnych i przedłużenie umów dzier-
żaw oraz wnioski podmiotów gospodar-
czych o umorzenie lub rozłożenie na raty
należności podatkowych, o pozwolenia
na sprzedaż 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. 0 22 701 75 88

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz
przedstawia radnym sprawozdanie z pracy pomiędzy
sesjami Rady. Poniżej przedstawiamy zarys najważniej-
szych spraw i problemów, którymi burmistrz i kierow-
nictwo zajmowali się od 29 grudnia 2005 do 31 stycznia
2006 roku. 

Zmiany dotyczyć będą trasy od północnej granicy gmi-
ny Piaseczno (czyli od ul. Geodetów) do skrzyżowania
z drogą krajową nr 50 (Grójec - Mińsk Mazowiecki) w Gó-
rze Kalwarii. Na całej długości ma to być droga dwupasmo-
wa z wieloma bezkolizyjnymi węzłami. 

Na pierwszy ogień poszedł odcinek ul. Puławskiej od ul.
Geodetów do ul. Energetycznej z bezkolizyjnym wjazdem
do centrum handlowego Auchan. Jest już prawomocna de-
cyzja o warunkach zabudowy, trwają wykupy gruntów pod
drogę. Jest szansa, że prace budowlane zaczną się jeszcze
w tym roku. 

Dla reszty trasy - od ul. Energetycznej do Góry Kalwa-
rii - trwa obecnie opracowywanie warunków zabudowy,
które zakończy się wydaniem decyzji lokalizacyjnej. Inwe-
stor, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad, liczy, że powinno to nastąpić w kwietniu tego roku.

Do końca roku ma potrwać wykup gruntów, a na wiosnę
przyszłego roku powinna ruszyć budowa tego odcinka.
Prawdopodobnie potrwa ona dwa lata. 

Przebudowa drogi krajowej nr 79 poprawi komunikację
z Piaseczna do Warszawy i w kierunku Góry Kalwarii. Zmo-
dernizowana zostanie ul. Armii Krajowej - obwodnica cen-
trum Piaseczna. Na skrzyżowaniach z ulicami Okulickiego,
Chyliczkowską i 17 Stycznia powstaną wiadukty drogowe.
Nie zapomniano także o pieszych i rowerzystach. Przy ul.
Okulickiego powstanie przejście piesze i rowerowe,
a wzdłuż wielu odcinków drogi wybudowane będą ścieżki
rowerowe. Dla pieszych wybudowane zostaną kładki: w Pia-
secznie, na wysokości ul. Żeromskiego i w Nowym Żabień-
cu. Aby nowa droga była przyjazna środowisku, mają pod
nią powstać przejścia dla zwierząt. 

AG

Droga do Góry Kalwarii

Trwają prace przygotowawcze do rozbudowy drogi krajowej nr 79 z Warszawy do
Góry Kalwarii. Droga ta, będąca przedłużeniem ul. Puławskiej, przebiega przez gmi-
nę Piaseczno ulicami Puławską, Armii Krajowej i Asfaltową. 

Potrzebujesz wsparcia? 
Gminny Punkt Konsultacyjny 
W centrum miasta działa punkt, w którym bezpłatnie udzielane są porady dla

osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. W Punkcie dyżurują:
psycholog, kurator sądowy, specjaliści psychoterapii uzależnień,

instruktor terapii uzależnień,
którzy udzielają porad, pomagają w sytuacjach kryzysowych,

prowadzą spotkania wsparcia.
Godziny pracy Punktu Konsultacyjnego

Poniedziałek 11.00-20.00, Wtorek 11.00-20.00 
Środa 9.00-13.00, Czwartek 11.00-19.00, Piątek 11.00-15.00

Piaseczno Pl. Piłsudskiego 10 (stara Plebania) 
tel. 022-737-03-50, 022-737-03-51 (czynny w czasie dyżurów)



Jakie są drogi?
Złe, w większości bardzo złe,

a miejscami skandaliczne. 

Dlaczego są aż tak złe? 
Bo traktowanie Zalesia Dolnego

ma złą historię. Jeszcze w głębokim
„Peerelu” Zalesie było dyskryminowa-
ne przez władze komunistyczne jako
kolebka patriotycznego środowiska
wrogiego jedynie słusznemu systemo-
wi. Wszystko, co miało dobrą tradycję,
było likwidowane. Przedszkola i szkoły
prywatne, sklepy, firmy i wszelka ini-
cjatywa prywatna. Wprowadzono na-
wet okrutny dla ówczesnej willowej za-
budowy nowy charakter urbanistyczny,
parcelując piękne, przestronne, w tym
również zalesione parcele budowlane,
dzieląc je na małe działeczki z przezna-
czeniem na wątpliwej urody gęstą za-
budowę. Na szczęście nie wszystko
zniszczono. Przez wiele lat mimo po-
stępującej gęstej zabudowy niemożliwe
było wdrożenie realizacji cywilizowa-
nej infrastruktury. Nie tak zresztą daw-
no, bo dopiero po 89 r., na początku
III RP, gdy niemożliwe okazało się za-
chowanie stref ochronnych dla studni
wobec szamb, wybudowano wreszcie
długo oczekiwaną sieć wodociągową
spełniającą wymogi sanitarne. 

Gdyby wówczas, zaraz po budowie
wodociągów, wykonano sieć kanaliza-
cyjną, można by było podjąć starania
o budowę nawierzchni, bo utwardza-
nie dróg można przecież wykonać do-
piero po budowie pełnej infrastruktu-
ry technicznej ułożonej pod jezdnią. 

Rada Miejska, a dokładniej jej po-
słuszna część zwana koalicją, głosowała
wtedy za budową kanalizacji sanitarnej
na terenach położonych na północ od
Piaseczna, na wiejskich terenach wśród
pięknych sadów i łanów zbóż, kosztem
potrzeb społeczeństwa dawno zurbani-
zowanego i gęsto zabudowanego Zale-
sia. 

Gdy pod Lasem Kabackim wyko-
nano już prawie wszystko, w Głosko-
wie, też w polach, wybudowano bez
kawałka sieci kosztowną oczyszczalnię
ścieków i dla stworzenia jej celowości
wybudowano również i tam sieć kana-
lizacyjną, to w końcu przyszedł upra-
gniony czas na skanalizowanie Zalesia,
lecz, niestety, Górnego. Ale w ostat-
nim okresie przyszła wreszcie kolej
również i na Dolne, gdzie aktualnie
prowadzona jest budowa sieci. 

Dlaczego więc nie podjęto do-
tąd budowy nawierzchni na uli-
cach już skanalizowanych, skoro
wydaje się to logiczną i gospo-
darną koleją rzeczy? 

No i tu jest ciekawostka. Wiado-
mo, że jednocześnie nie wykona się
jezdni na wszystkich skanalizowanych
ulicach. Ustalono, że niezbędny jest
rozsądny program, w którym porząd-

kowanie nawierzchni trzeba zacząć od
dróg o znaczącej, strategicznej funkcji.
Postanowiono zacząć od alternatywne-
go połączenia Zalesia z Piasecznem,
czyli budowy alei Kalin na całej długo-
ści. Opracowano koncepcję drogową -
wtedy okoliczni mieszkańcy wspierani
przez TPZD złożyli protest przeciwko
budowie. Zbuntowani obrońcy „eko-
logii” Zalesia przy okazji innego gło-
śnego i brutalnego protestu podjęli la-
rum, że gmina chce zabetonować dro-
gami leśne tereny (!?). 

Protest przeciw rozpoczęciu pro-
gramu drogowego w tej części Zalesia
był bardzo złym posunięciem, bo szko-
dliwym dla niemal całego społeczeń-
stwa mającego zupełnie inne, bo roz-
sądne zdanie na temat cywilizowania
terenu. Mądry partner zamiast sprzeci-
wu przyjąłby z pełną aprobatą pozy-
tywną inicjatywę gminy, negocjując
ewentualne priorytety do realizacji
i technologię robót. Protest stał się
więc pretekstem do niepodejmowania
tego tematu w szerokim znaczeniu
i w nieokreślonym czasie. 

Czyli pat, błędne koło się za-
mknęło? 

Dla władz demokracja - rzecz
święta, protest też. Ale niezadowolenie
ogromnej rzeszy normalnie myślących
mieszkańców Zalesia dało wyraźny sy-
gnał, powodując ostatnio emisję
w TVP 3 reportażu o skandalicznym
stanie dróg. 

Postanowiłem przerwać powstały
marazm i wystąpiłem do burmistrza
o spotkanie z reprezentacją mieszkań-
ców oraz kategorycznie dotąd ingeru-
jących w temat członków Towarzystwa
Przyjaciół Zalesia Dolnego w celu wy-
pośrodkowania stanowisk, obalenia
mitu niemocy oraz uzgodnienia wspól-
nych rozwiązań dla całego terenu doty-
czących organizacji ruchu i technologii
etapowego utwardzania ulic i chodni-
ków. 

Zależało mi na likwidacji rozbież-
ności interesów, gdzie gmina rzekomo
chce, a Towarzystwo rzekomo nie chce
utwardzania ulic. Po rzeczowej dysku-
sji zawarto kompromis, w ramach któ-
rego ustalono, że ulice Zalesia będą
sukcesywnie utwardzane kostką bru-
kową szarą typu „starobruk” i ewentu-
alnie z chodnikiem, jeśli szerokość pa-
sa drogowego na to pozwoli. Ulice nie-
gabarytowe będą mogły być doraźnie
utwardzane tłuczniem. 

Na spotkanie przygotowałem jako
propozycję mapkę Zalesia z zaznaczo-
nymi drogami, które - obiektywnie
oceniając - winny być potraktowane
priorytetowo, tj. ulice prowadzące do
szkół, przedszkoli i obiektów użytecz-
ności publicznej oraz główne arterie
udrożniające poszczególne rejony Za-
lesia. Uzgodniono z burmistrzem
pierwszy etap realizacji programu dro-
gowego, a więc alternatywny łącznik
z Piasecznem al. Kalin, kontynuację
utwardzenia kostką prowadzącej do
kościoła ul. Modrzewiowej, podjęcie
od lat wnioskowanej budowy al. Zgody
i Pokoju z ul. Wilanowską do ul.
Dworskiej oraz ul. Bukowej od al.
Kasztanów do al. Pokoju jako drogi do

szkoły. Tyle na dobry początek. 
Dla satysfakcji „ekologów” posta-

nowiono zlecić opracowanie koncepcji
ruchu mającej na celu zmniejszenie je-
go nasilenia w rejonie Zalesia. Uwa-
żam, że będzie to „radosna twór-
czość”, z której nie wyniknie nic racjo-
n a l n e g o ,
mając na
uwadze ro-
snącą stale
liczbę pojaz-
dów i całko-
wity brak
możliwości
z a k a z a n i a
ruchu dla
„ o b c y c h ”
p o j a z d ó w
korzystają-
cych z głów-
nych dróg
Z a l e s i a .
Można jedy-
nie ograni-
czyć pręd-
kość i na
niektórych
ulicach ła-
d o w n o ś ć
pojazdów. 

Bardzo krzepiące natomiast uwa-
żam ustalenie możliwości utwardzania
dwóch ulic rocznie po wybudowaniu
w nich pełnej infrastruktury - posiada-
jących odpowiednią szerokość i nie-
ograniczonych potrzebą wykupu grun-
tów. 

W reportażu TVP skierowano
mieszkańców z roszczeniami do
radnych…

…tak, ale jest to kierunek chybio-
ny, bo radni wśród wielu innych tema-
tów doskonale znają stan dróg we
wszystkich rejonach gminy i większość
z nich konsekwentnie składa wnioski
do kolejnych planów budżetu o budo-
wę lub poprawę stanu nawierzchni. 

Kierunki polityki inwestycyjnej
określają członkowie kierownictwa
gminy i jeśli wniosek radnego mieści
się w ramach tej polityki, to stanowi to
szansę na realizację. Radny poza moż-
liwością wnioskowania nie ma żadnego
wpływu na główne tendencje Kierow-
nictwa uwzględniające cywilizowanie
danego rejonu. Był na topie byłych Za-
rządów Józefosław, Julianów, Głosków
i inne. Teraz dużymi nakładami kwit-
nie Zalesie Górne, a w Zalesiu Dolnym
pojawiła się właśnie teraz nadzieja na
drogi po budowie kanalizacji. Przedłu-
żające się zakończenie cywilizowania
centrum miasta też wymaga powagi -
tu również, mam nadzieję, zakończy
się pokuta kilku jeszcze gruntowych,
niestety, ulic. 

Prawdą jest, że to radni podejmu-
ją uchwały dotyczące realizacji wszyst-
kich zadań inwestycyjnych, ale kształ-
towanie programowych kierunków
działania jest już innym zagadnieniem,
nazwijmy je „politycznym”, a ja nazwę
to szkodliwym dla ogółu podziałem ra-
dy na koalicję i opozycję, gdzie tzw.
koalicja jako podporządkowana woli
kierownictwa potwierdza jego nie za-
wsze obiektywną wolę, a opozycja jako

mniejszość jest na ogół bez skutku in-
nego zdania. Wynika z tego prawda,
kto jest głównym reżyserem programu. 

Przykładem takiej szkodliwej dla
gminy dyscypliny może być m. in. „ko-
alicyjne” zadanie całkowicie pozbawio-
ne gospodarnej kalkulacji i prostej lo-
giki. Dotyczy to budowy nawierzchni
placu Wolności za ponad 1 mln zł (!)
przed budową kanalizacji sanitarnej
ujętej w zadaniach do sfinansowania ze
środków unijnych wraz z całym rejo-
nem w tej części Zalesia. Aby zrealizo-
wać ten wybryk inwestycyjny, gmina
musi teraz niepotrzebnie z własnych
środków wykonać zaślepione odcinki
suchej i bezużytecznej jeszcze sieci ka-
nalizacyjnej, by móc wypięknić plac,
zamiast utwardzić dowolnie inną ulicę

podłączoną już do kanalizacji. Nie
mam absolutnie nic przeciwko propo-
zycji nawet fontanny na tym placu, ale
jeszcze nie teraz. Pieniądze podatni-
ków trwonione na suchą sieć jako wy-
przedzenie unijnego finansowania są
niegospodarną rozrzutnością. Bogaty,
jak widać, nie zawsze znaczy mądry.
Tyle krytyki - na razie, a za optymi-
styczne i pochwały godne uważam wy-
eliminowanie wreszcie zarówno prze-
szkód, jak i niemocy w porządkowaniu
dróg w Zalesiu Dolnym utrwalone
w podpisanej notatce służbowej obej-
mującej pierwszy etap robót oraz ko-
lejne i oby niezbyt długie lata. 

I z tą dobrą nadzieją pozostaję do
dyspozycji mieszkańców. 

Andrzej
Rutkowski

radny gminy
Piaseczno
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Drogi w Zalesiu Dolnym
W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie burmistrza z grupą mieszkańców Zalesia
Dolnego na temat stanu dróg w tej dzielnicy. Chodzi przede wszystkim o drogi na te-
renach, na których zakończono już budowę kanalizacji.

Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego wielokrotnie określało swoje stano-
wisko w kwestii inwestycji drogowych i organizacji ruchu. Plany Zalesia dolnego
stworzone w latach dwudziestych XX wieku stanowią przykład dalekowzrocznej
myśli urbanistycznej jej twórców i stanowią wciąż aktualną podstawę do konse-
kwentnej realizacji. Ponownie podajemy najważniejsze założenia w kwestii ulic: 
Nawierzchnia ulic: 
1. Wszystkie drogi (poza ulica Stołeczną i Pod Bateriami) powinny być biologicz-
nie czynne. Z obecnie stosowanych technologii wykonania nawierzchni warunek
ten spełniają nawierzchnie z tzw. kostki na trójwarstwowym podkładzie: tłu-
czeń/piasek w korytowaniu. Wzór kostki powinien kształtem i formą odpowiadać
materiałom naturalnym np. drobnej kostki bazaltowej, kamienia polnego. 
2. Do czasu wykonania nawierzchni jw. drogi powinny być utwardzone niepylą-
cym tłuczniem jednak wyłącznie w technologii stanowiącej podbudowę pod przy-
szłą nawierzchnię z kostki. 
3. Przywrócenie bruku na ulicy Dębowej/Jaworowej jest koniecznością z punktu
widzenia ochrony zabytków. 
Utrzymanie nawierzchni: 
1. Regularne równanie i wałowanie nawierzchni z materiałów sypkich (tłuczeń,
żwir, grunt). 
2. Odśnieżanie bez użycia soli i innych środków chemicznych. 
3. Usuwanie po zimie błota z ulic pokrytych kostką i asfaltem. 
4. Ograniczenie wjazdu ciężkich pojazdów. 
5. Egzekwowanie kar za niszczenie dróg (wywożenie żużla piecowego, śmieci bu-
dowlanych). 
Organizacja ruchu
1. Rozproszony i spowolniony ruch lokalny. 
2. Ograniczenie ruchu „tranzytowego” przez Zalesie Dolne poprzez alternatyw-
ne drogi łączące miejscowości np. Glosków, Zalesie Górne z ul. Puławską. 

Rada TPZD

Oświadczenie w sprawie dróg w Zalesiu Dolnym

Drogi gminne: 
utwardzone: miasto - 49 km, wieś - 69 km, razem - 118 km

drogi nieutwardzone - ponad 500 km

Rodzaj drogi
Droga utwardzona tłuczniem, 

szerokość 5 m
Droga utwardzona kostką, szerokość
6 m, bez oświetlenia, podbudowa,

odwodnienie powierzchniowe
- rów, chodnik

Droga utwardzona kostką, 
podbudowa, bez oświetlenia,

pełne odwodnienie
Droga utwardzona asfaltem

koszt km bieżącego

150-300 tys. zł

1,08 mln zł

1,5 mln zł

5-10 proc. więcej

koszt budowy dróg 

Radny Andrzej Rutkowski, który był inicjatorem spo-
tkania, zwrócił również uwagę na konieczność stopniowej,
ale systematycznej poprawy stanu dróg, ich utwardzania
i budowy chodników. - Gmina zleci opracowanie koncepcji
organizacji ruchu w Zalesiu Dolnym określającą m.in.
szczegółowe rozwiązania organizacji ruchu, a także wybrany
typ i charakter nawierzchni dróg w Zalesiu Dolnym - 
- zapewnił zebranych burmistrz Józef Zalewski. - Zgadzam

się z państwem, że przy ustalaniu kolejności budowy należy
w pierwszym rzędzie wziąć pod uwagę dojazdy do szkół,
przedszkoli i innych obiektów użyteczności publicznej.
W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania zgodzili się, że nie-
zależnie od opracowywanej koncepcji należy kontynuować
budowę nawierzchni ul. Modrzewiowej oraz opracować
projekt budowy al. Kalin na odcinku od wiaduktu kolejowe-
go do al. Kasztanów.                                         Redakcja

Przykładowa nawierzchnia ze starobruku

OD REDAKCJI



17 lutego Piaseczno odwiedzili przedstawiciele
władz chińskiego miasta Tianjin i regionu Tianjin Don-
gli. To już druga wizyta gości z Chin w naszej gminie.
W październiku 2004 roku, odwiedziła nas delegacja
z położonej na południu Chin prowincji Guangdong,
w połowie marca spodziewamy się wizyty kolejnych go-
ści z Dalekiego Wschodu. 

Tym razem w Piasecznie gościli: Zhang Quanili -
wiceprzewodniczący Rządu Ludowego prowincji Tian-
jin Dongli, Wang Liancheng - wicedyrektor Komisji
Stosunków Ekonomicznych i Handlu tej prowincji,
oraz Zhang Zhongfu - zastępca dyrektora generalnego
Miejskiego Biura Budownictwa i Gruntów miasta Tian-
jin. 

Goście spotkali się z burmistrzem Piaseczna Józe-
fem Zalewskim, którego wprost zasypali pytaniami. In-
teresowało ich to, jak funkcjonują polskie samorządy,
jak zapadają decyzje, jakimi środkami dysponuje gmina.
Duże wrażenie zrobiła na nich informacja, że w Polsce
mieszkańcy mogą uczestniczyć w procesie podejmowa-
nia decyzji. Szczegółowo wypytywali o to, jak wyglądają
konsultacje społeczne przy uchwalaniu planów zago-
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Przed świętami Bożego Narodze-
nia zabłysły światełka na rynku oraz na
skwerze Kisiela przed Urzędem Mia-
sta. Pozytywne reakcje mieszkańców
świadczą o tym, że warto przystrajać
miasto i na kolejną zimę planowany
jest kolejny zakup większej ilości lam-
pek oraz ozdób świetlnych. Biuro Pro-
mocji i Informacji Gminy poszukuje
także sponsora, który chciałby zainwe-
stować w świąteczne udekorowanie
głównych ulic w centrum miasta za
rok. 

W tym roku planowane jest jesz-
cze wykonanie całorocznej iluminacji
budynku Urzędu Miasta oraz zabytko-
wego budynku przedszkola przy skwe-
rze Kisiela, a w trakcie remontu płyty
rynku oświetlony zostanie historyczny
budynek ratusza miejskiego. 

Jednym z elementów starań
o atrakcyjniejszy wygląd naszych ulic

był też konkurs na świąteczną ilumina-
cję zorganizowany wspólnie przez Biu-
ro Promocji i Informacji oraz tygodnik
„Kurier Południowy”. Zachęcić miał
mieszkańców, firmy oraz sklepy do de-
korowania i eksponowania swoich bu-
dynków. W pierwszej edycji konkursu
za inwencję i estetykę dekoracji wyróż-
nione zostało przedszkole niepublicz-
ne Świat Bajek w Józefosławiu oraz
kwiaciarnia Frezja w Piasecznie. Mamy
nadzieję, że w kolejnych edycjach kon-
kursu ocenianych będzie coraz więcej
uczestników. 

Zainteresowane firmy prosimy
o kontakt z redakcją

lub bezpośrednio: 
Biuro Promocji i Informacji

Gminy Piaseczno 
tel. 0 22 701 76 50

info@gmina-piaseczno.pl

Rozświetlone Piaseczno
W zimowe wieczory przyjemniej spaceruje się po mie-
ście czy stoi na przystanku w oczekiwaniu na autobus,
gdy nasze oczy cieszą świetlne iluminacje budynków,
przystrojone witryny sklepów czy udekorowane lamp-
kami drzewa i latarnie.

W domu rodzina, w szkole i w pracy
zespół, w gminie społeczność. W dzisiej-
szym świecie nie mamy najmniejszej wąt-
pliwości co do tego, jak wielkie korzyści
czerpie człowiek z relacji z drugim czło-
wiekiem. 

Dobrze spotykać wokół ludzi, któ-
rych znamy, którym mówimy dzień do-
bry. Na pytanie „Kto to?”, odpowiada-
my: nasz listonosz, nasza lekarka, nasza
sklepowa, nasz burmistrz itp. 

Kiedy przeglądam lokalną prasę, wi-
dzę, jak wielu z nas podejmuje niezwykle
interesujące i wartościowe inicjatywy
społeczne. Im więcej takiej działalności,
tym większa nasza obywatelska świado-
mość i poczucie tożsamości, tym silniej-
sza gmina. 

Bardzo ważne jest to, żeby taką świa-
domość wielkości „spraw naszych”
kształtować w człowieku już od najmłod-
szych lat. Jak często lokalne gazety piszą
właśnie o tych najmłodszych w szkołach
i w przedszkolach, można się przekonać
niemal każdego dnia. 

Dlatego też bardzo się ucieszyłam,
kiedy w „Kurierze Południowym” prze-
czytałam o konkursie „Świąteczne ilumi-
nacje”. „Ulice i posesje rozbłysną cie-
płym blaskiem świątecznych lampek,
znowu ktoś kogoś pozna, a w gazecie zo-
baczymy znajome twarze, znajome na-
zwiska i znajome miejsca. Po taka prasę
chętnie sięgną nawet najmłodsi”. 

Jako dyrektor przedszkola Świat Ba-
jek z Piaseczna już pierwszego dnia zgło-
siłam nasz udział w konkursie, a własci-
ciel przedszkola pan Przemysław Nie-
myjski natychmiast kupił blisko kilome-
trowej długości sznur lampek. Nie było
łatwo wykonać dekorację według naszego
pomysłu. Potrzebowaliśmy pomocy elek-
tryków i spawaczy. W czasie przygotowań
do konkursu odkrywałam na nowo nasze
okolice. Wypatrywałam udekorowanych
budynków. Im ciekawsza dekoracja, tym
bardziej motywowała nas do udoskonala-
nia naszej iluminacji. 

Dzięki temu odkryłam „nowe” skle-
py, firmy i inne miejsca. To są zalety lo-
kalnych inicjatyw społecznych, dlatego
warto w nich uczestniczyć, to wysiłek,
który naprawdę się opłaca. Jak wielka ra-
dość zapanowała w naszym przedszkolu,
kiedy przyjechała do nas redakcja „Ku-
riera” z wyróżnieniem! Nie zastali nas
próżnujących, bo właśnie przygotowywa-
liśmy nagrody dla zwycięzców Gminnego
Konkursu Plastycznego „Baśnie Ander-
sena w twórczości dzieci”, którego orga-
nizatorem było nasze przedszkole, i roz-
poczynaliśmy wspólnie z Piaseczyńskim
Ośrodkiem Kultury akcję Wielkiej Or-

kiestry Świątecznej Pomocy. 
Zorganizowaliśmy Ciasteczkowy

Kiermasz, na który dzieci same upiekły
ciastka: pierniczki, ryżowe szyszki, ciast-
ka maślane, rafaello, ciastka domowe,
rogaliki z różą. Nauczycielki przywiozły
ze sztabu w Piasecznie oryginalne puszki
i serduszka WOŚP. Już od 3 stycznia na-
sze dzieci są wolontariuszami. Zebrane
pieniądze odwieziemy do MGOK. Jeste-
śmy razem! 

Do naszego przedszkola przychodzi
120 dzieci, bardzo lubią do nas przycho-
dzić, nie lubią od nas wychodzić. Jeste-
śmy dumni z bazy lokalowej, placu zabaw
i wyposażenia naszego przedszkola. 

Szczególnie cieszymy się z własnej
sali sportowo-widowiskowej, jakiej po-
zazdrościłby nam niejeden teatr, i z na-
szych kolorowych autokarów. 

Możemy pochwalić się bardzo do-
brym programem wychowawczo-dyda-
ktycznym opartym na nowatorskich po-
mysłach kadry pedagogicznej z glottody-
daktyką, logopedią, teatrem, informaty-
ką, rytmiką, językiem angielskim, z pro-
gramem wychowania przez sztukę i spor-
tem. 

Proponujemy dzieciom szeroką ga-
mę fakultatywnych zajęć dodatkowych:
judo, ceramikę, taniec tradycyjny, taniec
sportowy (prowadzi pani Ula Strzeżek
z zespołu Grawitacja, którego sukcesy tak
często opisuje prasa lokalna), język an-
gielski prowadzony metodą Helen Do-
ron, koło plastyczne prowadzone przez
panią Monikę Althamer. 

Co miesiąc bardzo starannie przygo-
towujemy imprezy dla naszych przed-
szkolaków: wycieczki, lekcje muzealne,
wyjścia do teatru, kina czy filharmonii,

spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty. 
Częstymi gośćmi w naszym przed-

szkolu są Kubuś Puchatek i jego przyja-
ciele. 
Dbamy o rozwój dzieci, o ich dobrą za-
bawę, ale również ich uczucia patriotycz-
ne i społeczne. Obchodzimy w przed-
szkolu święta narodowe, wspomagamy
domy dziecka i podopiecznych Ośrodka
Opieki Społecznej, zapraszamy na Dzień
Babci i Dziadka gości z Domu
Pogodnej Starości, współpracujemy z in-
nymi przedszkolami i szkołami. 
Więcej o nas można przeczytać na naszej
stronie internetowej, a także na innych
stronach, np. Fundacji Cała Polska Czyta
Dzieciom, Duńskiego Instytutu Kultury,
redakcji „Bliżej przedszkola” i „Top
Przedszkola” oraz innych. 

Dziękujemy redakcji „Kuriera Połu-
dniowego” i pracownikom Urzędu Gmi-
ny Piaseczno za konkurs. Pozdrawiamy
wszystkich czytelników „Kuriera”, szcze-
gólne pozdrowienia przekazujemy na-
szym sąsiadom. 

Dzieci, pracownicy, dyrekcja
i właściciele z przedszkola

Świat Bajek
ul. Julianowska 67d

05-00 Piaseczno
tel. 0 22 737 18 30 w. 15

0 22 737 19 30
0 600 429 247

e-mail: swiatbajek@op.pl
www.swiatbajek.com.pl

JAK DOBRZE
BYĆ RAZEM

W szkole prowadzone
są zajęcia grupowe dla klas
w ramach godzin wycho-
wawczych oraz spotkania
indywidualne i w małych
grupach dla uczniów zain-
teresowanych. - Pomaga-
my uczniom w samopo-
znaniu, wydobyciu zainte-
resowań, a następnie
wskazujemy możliwe drogi
do realizacji swoich pomy-
słów - mówi pani Małgo-
rzata Kowalczyk, pedagog
i doradca zawodowy pro-
wadzący placówkę. W za-
jęciach i spotkaniach
uczestniczy także psycho-
log szkolny pani Grażyna
Kozłowska. Uczniowie
korzystają ze specjalnych
programów edukacyjnych,
rozwiązują testy psycholo-
giczne, otrzymują infor-
macje o typach szkół śred-
nich i różnych zawodach. 

Ośrodek dysponuje
nowoczesnym zapleczem
informatycznym o wartości ok. 100
tys. zł, z czego 18 tys. zł udało się po-
zyskać dzięki złożonemu do Minister-
stwa Gospodarki i Pracy wnioskowi
o grant „Na tworzenie szkolnych
ośrodków kariery” w ramach progra-
mu aktywizacji zawodowej absolwen-
tów. 

Szkolny Ośrodek Karier współpra-
cuje z Powiatowym Urzędem Pracy,
Przychodnią Psychologiczno-Pedag-

ogiczną, Urzędem Miasta i Gminy,
Młodzieżowym Biurem Pracy OHP
oraz szkołami średnimi z powiatu pia-
seczyńskiego. 

Podobny punkt konsultacyjny po-
wstał niedawno również przy Zespole
Szkół nr 2 w Zalesiu Dolnym. 

Szkolny Ośrodek Karier przy Gim-
nazjum nr 1 zaprasza na konsultacje
wszystkich zainteresowanych uczniów
oraz ich rodziców także z poza szkoły. 

ŁW

SZOK w Gimnazjum
Od dwóch lat w Gimnazjum nr 1 działa Szkolny Ośrodek
Karier. W zeszłym roku na swoją działalność pozyskał
grant z funduszy europejskich. W punkcie konsultacyjnym
uczniowie uzyskują pomoc w ukierunkowaniu swoich za-
interesowań i wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.

Chińczycy w Piasecznie

spodarowania. Byli też pod wrażeniem szybkiego rozwoju Piaseczna
i tego, jak gmina wykorzystuje swoje atrakcyjne położenie i inne walo-
ry. Niektóre nasze doświadczenia chcieliby przenieść na swój grunt. 

AG

fot. Ł. Wyleziński

fot. A. Grzegrzółka

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wylezińskifot. Ł. Wyleziński

fot. arch. BPI
Noworoczna iluminacja na skwerze Kisiela

Przedszkole wzięło udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Goście z Chin coraz częściej odwiedzają Piaseczno.
W marcu przewidziana jest już trzecia wizyta delegacji z Państwa Środka



24 lutego, nr 2 (135) 20066 KOMUNIKATY

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.) w związku z wpłynięciem wnio-
sku Pana Macieja Kowalskiego w sprawie wydania decyzji o usta-
leniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pole-
gającej na budowie sieci gazowej na działkach nr. ewid. 89/21,
90/1, 91/1, 92/1, 93/3, 115, 113/1, 113/2 i 113/9 stanowiących
drogi we wsi Bobrowiec gm. Piaseczno, zostało wszczęte postę-
powanie administracyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji
pismem znak UiA 7359/G/Z/CP/ 5/06 z dnia 2006-02-16.

Obwieszczenie UiA 0621/G/13/06

Dot. inwestycji komunalnych we wsi Jesówka
W związku z planowanymi inwestycjami komunalnymi współfinansowa-

nymi ze środków unijnych, polegającymi na budowie sieci kanalizacyjnej
i wykonaniu dróg gminnych oraz w związku z koniecznością wydzielenia i na-
bycia przez Gminę działek pod nowoprojektowane drogi gminne we wsi Je-
sówka, Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno zwraca się z prośbą o pil-
ne zgłoszenie się spadkobierców po zmarłych właścicielach nieruchomości
objętych powyższymi inwestycjami: 
1. Olszewskim Marianie (s. Stanisława i Kazimiery) - dotyczy działek
96/1, 70/2 we wsi Jesówka 
2. Wolskiej Salomei (c. Szczepana i Weroniki) - dotyczy działki 75 we wsi
Jesówka
3. Dymowskim Janie (s. Franciszka i Agnieszki) - dotyczy działki 171 we
wsi Jesówka
4. Dymowskiej Genowefie (c. Tomasza, Marianny) - dotyczy działki 171
we wsi Jesówka

W powyższej sprawie należy się skontaktować z Wydziałem Geodezji
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (pok. 69 lub 98,
tel. 022 7017525, 022 7017600) w godzinach pracy Urzędu. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Ogłoszenie

Dot. inwestycji komunalnych we wsi Jesówka
W związku z planowanymi inwestycjami komunalnymi współfinansowa-

nymi ze środków unijnych, polegającymi na budowie sieci kanalizacyjnej
i wykonaniu dróg gminnych oraz w związku z koniecznością wydzielenia i na-
bycia przez Gminę działek pod nowoprojektowane drogi gminne we wsi Je-
sówka, Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno zwraca się z prośbą o pil-
ne zgłoszenie się właścicieli nieruchomości objętych powyższymi inwestycja-
mi: 
1. Dymowski Władysław (s. Józefa i Wiktorii) - dotyczy działek 172, 80,
106 we wsi Jesówka
2. Mizerski Józef (s. Antoniego i Marianny) - dotyczy działki 70/1 we wsi
Jesówka
3. Kłoczewiak Tadeusz, Jan (s. Piotra i Izabeli) - dotyczy działki 352 we
wsi Jesówka

W powyższej sprawie należy się skontaktować z Wydziałem Geodezji
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (pok. 69 lub 98,
tel. 022 7017525, 022 7017600) w godzinach pracy Urzędu. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Ogłoszenie

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10
maja 2003 r.) w związku z wpłynięciem wniosku Przedsiębiorstwa Bu-
downictwa Lądowego „Mazowieckie Mosty” Spółka z o. o. 05-300 Mińsk
Mazowiecki ul. Przemysłowa 13 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na bu-
dowie dwóch przejść - tuneli żelbetowych dla płazów pod ulicą Lipową
(droga powiatowa) wraz z systemem żelbetowych płotków naprowadza-
jących, umożliwiających bezkolizyjną migrację płazów do siedlisk doce-
lowych, wzdłuż działek nr ewidencyjny: 
- 1/1 położonej we wsi Głosków PGR, 
- 18/1 i 18/3 położonych we wsi Bąkówka, 
- 16/5 i 16/7 położonych we wsi Głosków, 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji 
pismem nr UiA 7359/G/Z/CP/3/06 z dnia 2006-02-02. 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
Wiceburmistrz Andrzej Swat

Obwieszczenie UiA 0621/CP/7/06

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003r o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.)
w związku z wpłynięciem wniosku Gminy Piaseczno 05-500 Piaseczno ul. Ko-
ściuszki 5 reprezentowanej przez ELJOT BLMT JAROSZ 80-254 Gdańsk ul. Party-
zantów 13c/8 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej, przepom-
powni ścieków, przyłącza energetycznego i wodociągowego dla przepompowni
oraz przyłączy kanalizacyjnych we wsi Wólka Kozodawska gm. Piaseczno, iż decy-
zją z dnia 25.01.2006 r. znak UiA 7331/G/CP/4/06 ustaliłem lokalizację inwestycji
celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej, przepompowni
ścieków, przyłącza energetycznego i wodociągowego dla przepompowni oraz
przyłączy kanalizacyjnych we wsi Wólka Kozodawska gm. Piaseczno. 

Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy, po zapoznaniu
się z tematem, mają prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego w Warszawie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni liczac od dnia niniejszego ob-
wieszczenia. 

(Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i za-
kres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie). 

Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno ul. Kościuszki 5 pok. 48. 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
Wiceburmistrz Andrzej Swat

Obwieszczenie UiA 0621/CP/12/06

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

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z póź zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały Nr 1018/XLII/2005 z dnia 20 października 2005r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru
ograniczonego ulicami: Przesmyckiego, Markowskiego, Chyliczkowską, Żeglińskiego. Przedmiotem planu jest zmiana przeznaczenia
terenu. 

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

Burmistrz Miasta I Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Obwieszczenie

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

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z póź zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały: Nr 1088/XLIV/2005 z dnia 12.12.2005 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzone-
go uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 418/XVIII/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 20 poz. 673 z dnia 30
stycznia 2004 r.) dla obszaru wyznaczonego granicą działki ozn nr ew. 43 obr. 52. Przedmiotem planu jest zmiana przeznaczenia w/w
działki z usług administracji na zabudowę mieszkaniową. 

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

Burmistrz Miasta I Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Obwieszczenie

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

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z póź zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały Nr 1055/XLIII/2005 z dnia 17 listopada 2005r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwier-
dzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1099/LIII/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 157 poz. 3456
z dnia 16 czerwca 2002 r.) dla obszaru wyznaczonego granicami działek ozn. nr ew. 46/3, 46/4, 47/3, 47/4 obr. 33. Przedmiotem pla-
nu jest zmiana polegająca na likwidacji ciągu pieszego KP przebiegającego przez w/w działki. 

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

Burmistrz Miasta I Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Obwieszczenie

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz.717 z dnia 10 maja 2003 r.) w związku z wpłynięciem wniosku ZARZĄDU DRÓG
POWIATOWYCH w PIASECZNIE ul. Elektroniczna 4 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika i wjazdów w ulicy Dworskiej na działce nr ew.
83 i 80/1 położonych we wsi Chyliczki gm. Piaseczno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące
przedmiotowej inwestycji.
W związku z powyższym informuje się, że można zapoznać się ze złożonymi w sprawie materiałami oraz przedstawić swoje ewentualne
uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kosciuszki 5 (pok. 46) 

Burmistrz Miasta I Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Obwieszczenie

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz.717 z dnia 10 maja 2003 r.)  w związku z wpłynięciem wniosku  Zarządu Dróg Powiatowych  w Piasecznie ul. Elektroniczna 4  w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej  na  budowie  ulicy Piaseczyńskiej
na odcinku od granicy gminy Tarczyn do pętli autobusowej w miejscowości  Złotokłos gm. Piaseczno, obejmującej budowę jezdni o
szerokości 5,50 m z betonu asfaltowego gr. 12 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego gr. 20 cm obramowanej
krawężnikiem betonowym 15×30×100cm oraz chodnika po stronie wschodniej drogi (od strony działek położonych we wsi
Złotokłos) szer. 2÷1,5 m z kostki betonowej gr. 6,0 cm i rowu po stronie zachodniej drogi dla przejęcia wód opadowych na działkach
położonych : nr ewid. 338  we wsi Szczaki i 84 we wsi Złotokłos, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące
przedmiotowej inwestycji  pismem Nr UiA 7359/G/Z/CP/ 4 /06   z dnia 2006-02-03. 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
Wiceburmistrz Andrzej Swat

Obwieszczenie UiA 0621/CP/6/06

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.
717 z dnia 10 maja 2003 r.) w związku z wpłynięciem wniosku Zakładu Energetycznego ZEW-TSA Rejon Energetyczny Jeziorna 05-
520 Konstancin Jeziorna ul. Piaseczyńska 32 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie napowietrznej dwutorowej linii energetycznej WN 110 kV położonej we wsiach Gołków, Kamionka
i Bobrowiec, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Obwieszczenie

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miasta Piaseczna

Stosownie do art. 17  pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z póź zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały  Nr 1054/XLIII/2005 z dnia 17 listopada
2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna
zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1238/LVIII/2002 z dnia 26 września 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 276
poz. 7190 z dnia 24 października 2002r.) dla obszaru wyznaczonego granicami działki ozn. nr ew. 23/38 obr. 53. Przedmiotem planu
jest zmiana przeznaczenia w/w działki z usług zdrowia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i
Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia. Wniosek
powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.   

Burmistrz Miasta I Gminy Piaseczno
Józef Zalewski 

Obwieszczenie
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Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 z dn. 10.05.2003 r. poz. 717) w związku z wpłynięciem wniosku  Firmy POLKOMTEL S.A.  z
siedzibą  Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zawiadamiam strony, iż decyzją z dnia 2006-01-02 znak UiA
7331/G/CP/1/06 ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej PLUS GSM  BT1 1255 "Głosków" wraz z zespołem BTS UltraSiteOutdoor i linią zasilającą NN na
wieżach kościoła we wsi Głosków przy ul. Millenium 13 na działce nr ewid. 247/1

Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy po zapoznaniu się z tematem, mają prawo wniesienia
odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Senatorska 35 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni
licząc od dnia niniejszego obwieszczenia.

(Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem
odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie). Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w godzinach pracy Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pokój 48. 

Burmistrz Miasta I Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Obwieszczenie

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.
717 z dnia 10 maja 2003 r.) w związku z wpłynięciem wniosku Zakładu Energetycznego ZEW-TSA Rejon Energetyczny Jeziorna 05-
520 Konstancin Jeziorna ul. Piaseczyńska 32 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie napowietrznej stacji transformatorowej 110/15kV położonej we wsi Gołków na działce nr ewid.78/1, zostało
wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji. 

Burmistrz Miasta I Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Obwieszczenie

Rada Miejska w Piasecznie w dniu 31.01.2006r. zatwierdziła taryfy oraz warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez
MSBM "Patronat-3" na terenie gminy Piaseczno osiedle "Przy Kamieniu". Cena dostawy wody wynosi 2,31 zł/m3 (plus VAT) oraz
opłata stała w wys. 2 zł miesięcznie. 

Józef Wierzchowski 
Prezes Zarządu Spółdzielni

Komunikat

Powiatowy Urząd Pracy
w Piasecznie po raz kolejny
w ramach Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego Rozwój Zaso-
bów Ludzkich będzie realizował
dwa projekty współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego pt. „Klucz do sukcesu”
w ramach działania 1.2 perspek-
tywy dla młodzieży schemat a)
wspieranie młodzieży na rynku
pracy, oraz „Nowa szansa” w ra-
mach działania 1.3 przeciwdzia-
łanie i zwalczanie długotrwałe-
go bezrobocia, schemat a)
wspieranie osób bezrobotnych
w tym, długotrwale bezrobot-
nych. 

W ramach projektu „Klucz do
sukcesu” realizowane będą staże u pra-
codawców dla osób do 25 roku życia
i osób bezrobotnych z wyższym wy-
kształceniem, które nie ukończyły 27
roku życia. 

Co to jest staż? 
Staż- oznacza nabywanie umiejęt-

ności praktycznych do wykonywania
pracy poprzez wykonywanie zadań
w miejscu pracy. Osoby uczestniczące
w nich nie nawiązują przy tym stosun-
ku pracy z pracodawcą. Staż odbywa
się na podstawie umowy zawartej po-
między starostą a pracodawcą. Stażysta
świadczy pracę w pełnym wymiarze
czasu pracy, pobierając w zamian
z urzędu pracy stypendium, którego
wysokość równa się zasiłkowi dla bez-
robotnych. Stażyści mają możliwość
ubiegania się również o zwrot kosztów
przejazdu do miejsca odbywania stażu. 

Drugi projekt „Nowa szansa” jest
skierowany do osób długotrwale bez-
robotnych, zarejestrowanych w Powia-
towym Urzędzie Pracy przez okres od
12 do 24 miesięcy w ramach tego
działania realizowane będą: 
- prace interwencyjne
- szkolenia

Będą także fundusze przeznaczone
na dotacje związane z otwarciem wła-
snej działalności gospodarczej. Są to
jednorazowe bezzwrotne środki przy-
znane osobom bezrobotnym na podję-
cie działalności gospodarczej, w tym
na pokrycie kosztów pomocy prawnej,
konsultacji, doradztwa związane
z podjęciem tej działalności. Ich wyso-

kość nie może przekroczyć 5-krotnej
wysokości przeciętnego wynagrodze-
nia. 

Szkolenia - to zajęcia w ramach
pozaszkolnych, mające na celu uzyska-
nie, uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji zawodo-
wych lub ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy, w tym umiejętno-
ści poszukiwania zatrudnienia. 

Za osoby uczestniczące w szkole-
niu opłacane jest ubezpieczenie od na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków.
Urząd pracy pokrywa także koszt ba-
dań lekarskich oraz koszt egzaminów
umożliwiających uzyskanie świadectw,
dyplomów, zaświadczeń, określonych
uprawnień zawodowych. Bezrobotni
biorący udział w szkoleniu w ramach
tego projektu będą otrzymywać doda-
tek szkoleniowy w wysokości 20% za-
siłku dla bezrobotnych oraz będą mo-
gli ubiegać się o zwrot kosztów prze-
jazdu do miejsca jednostki szkolącej. 
Przewidywane szkolenia w ramach
działań 1.3 to prawo jazdy kat. C, spa-
wanie metodą TIK, magazynier +WF
MAG, obsługa kas fiskalnych, ABC
przedsiębiorczości, samodzielna księ-
gowa, pracownik administracyjno-bi-
urowy, komputerowe wspomaganie
prac biurowych. 

Prace interwencyjne- zatrudnienie
bezrobotnego przez pracodawcę, które
nastąpiło w wyniku zawarcia umowy ze
starostą, ma na celu wspieranie osób
będących w szczególnej sytuacji na
rynku pracy. 

Pracodawca otrzymuje zwrot wy-
sokości zasiłku dla bezrobotnych tj.
521,90zł plus składka na ubezpiecze-
nie społeczne od tej kwoty przez okres
do 6 miesięcy. 

WSZYSTKICH chętnych praco-
dawców, którzy chcą zatrudnić w ra-
mach prac interwencyjnych osoby dłu-
gotrwale bezrobotne oraz tych, którzy
chcą przyjąć osoby młode na staż za-
chęcamy do składania wniosków. 

Wszelkie informacje
dotyczące w/w działań można

uzyskać w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Piasecznie

przy ul. Szkolnej 20 w pokoju
4 oraz pod numerem telefonu

(022) 757-20-28 w. 14
www.puppiaseczno.com

Coś dla młodych
i nie tylko

Ruszyła kolejna edycja programów finansowa-
nych z EFS

Weź udział w konkursie! 
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Placówka Terenowa KRUS w Piasecznie informuje, że ruszyła czwarta edycja
konkursu pn. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Celem konkursu jest promocja
zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz wyłonienie gospodarstw

mających osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad. 

Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność
rolniczą. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu złożonym do najbliższej Placówki Tere-
nowej lub Oddziału Regionalnego KRUS - osobiście, za pośrednictwem poczty lub in-
nych osób w nieprzekraczalnym terminie do końca marca 2006 r. Formularze zgłosze-
niowe dostępne są w placówkach KRUS, w prasie, na stronie internetowej KRUS oraz

w przedstawicielstwach organizatorów. Laureaci konkursu regionalnego, wojewódzkiego
i krajowego zdobędą nagrody i wyróżnienia. W zeszłym roku były to m. in. ciągniki i in-

ne maszyny rolnicze oraz bony pieniężne. 

Organizatorami tej edycji są: 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Państwowa Inspekcja Pracy, 

Inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospo-
darstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych o ile zadeklarują swój

udział w organizacji konkursu.

Sklep internetowy
poszukuje

osób do pracy w magazynie. 
Zainteresowane osoby

prosimy o kontakt: 
Merlin.com.pl Sp. z o. o
Diamond Business Park

ul. Jana Pawła II 66,
Piaseczno, tel.: 489-14-61

Polski Związek Niewidomych wydzierżawi część ogrodzonej
nieruchomości w Piasecznie, położonej w miejscu o zabudowie

jednorodzinnej w skład, której wchodzą: 
- działka o powierzchni 1985 m2

- pierwsze piętro dwukondygnacyjnego budynku administracyjno-biurowego
o pow. użyt. 100,8 m2, 

- budynek produkcyjno-magazynowy o pow. 290 m2, 
- magazyn wolnostojący o pow. zabudowy 91 m2. 
Przy budynku administracyjno-biurowym jest miejsce

do parkowania dla ok. 8 samochodów. 
Szczegółowych informacji udzielamy pod Tel. (0-22) 635-76-15

Przedstawiamy listę najważniej-
szych stron internetowych, na których
można znaleźć wszelkie potrzebne in-
formacje. Zachęcamy do ich częstego
odwiedzania i efektywnego wykorzy-
stywania. Wszelkie niezbędne, wstęp-
ne informacje są do uzyskania w Urzę-
dzie Miasta w biurze Pełnomocnika
Burmistrza ds. Rozwoju Gminy i Inte-
gracji Europejskiej. 

NAJWAWAŻNIEJSZE
STRONY INTERNETOWE: 

1. Wspieranie małych średnich firm,
w tym w pozyskiwaniu funduszy Unii
Europejskiej (ormularze, dokumenta-
cja, informacje, aktualności) 
www.mgpip.gov.pl Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecz-
nej
www.parp.gov.pl Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości
www.mrr.gov.pl Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego
www.mazovia.pl Urząd Marszał-
kowski Województwa Mazowieckiego
www. funduszestrukturalne. gov. pl -
pozyskiwanie środków unijnych fun-

duszy strukturalnych
www.konkurencyjnosc.pl - środki
z Sektorowego Programu Operacyjne-
go - Wzrost Konkurencyjności Przed-
siębiorstw 
www.zporr.gov.pl - środki ze Zin-
tegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego (. in. dla mi-
kroprzedsiębiorstw) 

Pozostałe ważne strony: 
www.eksporter.gov.pl - portal
promocji eksportu
www.cofund.org.pl - Fundacja
Fundusz Współpracy
www.ukie.gov.pl - Urząd Komitetu
Integracji Europejskiej
www.europa.delpol.pl - portal
przedstawicielstwa Komisji Europej-
skich w Polsce
www.funduszeonline.pl
www.efundusze.org.pl 
www.pi.gov.pl - portal innowacji

2. Podejmowanie pracy i działalności
gospodarczej, finansowanie kosztów
jej rozpoczęcia
www.praca.gov.pl - portal Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy 
www.1praca.gov.pl 
www.eures.praca.gov.pl - portal

Europejskich Służb Zatrudnienia
www.bgk.pl - portal Banku Gospo-
darstwa Krajowego, 
www.zbp.pl - portal Związku Ban-
ków Polskich
www.efs.gov.pl - portal Europej-
skiego Funduszu Społecznego 

3. Środki finansowe dla obszarów
wiejskich, rolników i przedsiębiorców
wiejskich
www.minrol.gov.pl - Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.arimr.gov.pl - Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa
www.mos.gov.pl - Ministerstwo
Ochrony Środowiska
www.arr.gov.pl - Agencja Rynku
Rolnego
www.efrwp.com.pl - Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi
www.fapa.com.pl - Program Akty-
wizacji Obszarów Wiejskich
www.ppr.pl - pierwszy portal rolny
www.agro-info.org.pl - serwis in-
formacyjny Biura Programów Wiej-
skich Fundacji Fundusz Współpracy 

Janusz Bielicki

Informacje dla przedsiębiorców
Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno od 2003 roku prowadzi poradnictwo dla przed-
siębiorców w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na rozpoczęcie, prowadzenie
i rozwój własnej działalności. 



17 lutego w Czytelni Biblioteki Publicznej w Pia-
secznie odbyło się kolejne, już trzecie spotkanie Gru-
py Literackiej - czyli grupy osób poszukujących Słowa,
skupionych nie tylko wokół słowa poetyckiego, cho-
ciaż ono dominuje. 

Zajadając się pysznym sernikiem wypieku jednej
z uczestniczek spotkania, słuchaliśmy poezji bardzo
różnej. Od klasycznej zasmakowanej w rymach i przy-
rodzie po wiersze białe mówiące o drodze do wnętrza
artysty i człowieka, przenikające słowem prostym lub
zamglonym. 

O tym, że Słowo może być lekkie, przekona nas na
następnym spotkaniu Wojciech Letki, limerykami
i satyrami. Młodą poezję zaprezentują nam: Majka
Dominik (uż po debiucie), Basia Mizerska, Joasia
Olesków i Natalia Stachuła. 

W poszukiwaniu Słowa spotkamy się 17 marca
(piątek) o godz. 16.30 w Czytelni Biblioteki Publicz-

nej. Zapraszamy wszystkich mających swoja wizję Sło-
wa - przybywajcie tak, abyśmy zapełnili całą salę i nie
ustawali w dyskusjach. 

sekretarz grupy
Katarzyna Sioćko

24 lutego, nr 2 (135) 20068 SPORT I KULTURA

25.02 g.   9.00 - 18.00 III TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI
NOŻNEJ O PUCHAR PREZESA
LKS PERŁA ZŁOTOKŁOS

26.02 g.  9.00 - 16.00 III MEMORIAŁ A. CZYŻEWSKIEGO W 
HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ CHLOPCÓW R. 94

02.03 g.  13.00 MISTRZOSTWA GMINY SP W MINI PIŁCE 
RĘCZNEJ DZIEWCZĄT - ZSP GOŁKÓW

03.03 g.  13.00 MISTRZOSTWA GMINY SP W MINI PIŁCE
RĘCZNEJ CHŁOPCÓW - ZSP GOŁKÓW

04.03 g.  8.30 TURNIEJ NADZIEI PIŁKARSKICH - CHŁOPCY
1997 - GOSIR

05.03 g.  8.30 III TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KOBIET O
PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I
GMINY PIASECZNO - GOSIR

09.03 g.  9.00 WOJEWÓDZKI TURNIEJ STRAŻY POŻARNEJ
W TENISIE STOŁOWYM - GOSIR

g. 13.30 MISTRZOSTWA POWIATU SP W MINI
PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT- ZSP GOŁKÓW

10.03 g. 13.30 MISTRZOSTWA GMINY SP W MINI
PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW - ZSP GOŁKÓW

11.03 g.  8.30 TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW
ROCZNIKA 1995 O PUCHAR PERŁY

g. 18.00 MECZ TENISA STOŁOWEGO II LIGA KOBIET
GOSIR PIASECZNO - GLKS NADARZYN III

12.03 g.  10.00 III WOJEWÓDZKI TURNIEJ KLASYFIKACYJNY
W TENISIE STOŁOWYM JUNIORÓW

14.03 g. 10.00 MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY PŁYWACKIE
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

18.03 g. 9.00 VIII GRAND PRIX PIASECZNA W TENISIE
STOŁOWYM AMATORÓW - VI TURNIEJ

g. 10.00 MAZOWIECKIE DRUŻYNOWE ZAWODY PŁY-
WACKIE O NAGRODĘ PREZESA PKOL - FINAŁ

26.03 g. 10.00 TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

28.03 g. 13.30 MISTRZOSTWA GMINY GIMNAZJÓW
W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT

29.03 g. 13.30 MISTRZOSTWA GMINY GIMNAZJÓW
W PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW

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

28 lutego - EDUKACJA TEATRALNA - „Andersen - życie
jak z baśni” - cz. III, teatry OK

4-17 marca - „SCENY ZE SCENY” - wystawa fotografii
Marka Zdrzyłowskiego. Wstęp wolny. 

7 marca godz. 12.00 - spotkanie Klubu Seniora
8 marca godz. 11.00 - spotkanie Związku Kombatantów
10-12 marca - SZKOLENIE - Polskie Stowarzyszenie

Pedagogów i Animatorów KLANZA
„Muzyka w wychowaniu i terapii”

14 marca - XXIX Konkurs Recytatorski
WARSZAWSKA SYRENKA

20 marca - EDUKACJA TEATRALNA dla szkół
- Kolski Teatr Pantomimy

24 marca - EDUKACJA POPRZEZ TEATR
- „Andersen - życie jak z baśni“ - cz. IV

25-26 marca - SZKOLENIE - PSPiA KLANZA
„Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
młodzieży przez twórczą aktywizację“

IMPREZY: 
24 lutego godz. 19.00 - METAL SHOW W PIASECZNIE, zagrają: 

BLOODWRITTEN, CANCER SOURCE, 
BLADE OF TERROR, EXTREMIST. Wstęp 8 zł

3-4 marca - XI PIASECZYŃSKI ZLOT PIOSENKI RÓŻNEJ
3 marca godz. 19.00 - ŚWIECZOWISKO - czyli przy herbacie i świecach

granie i śpiewanie
4 marca godz. 9.00 - rejestracja uczestników XI Zlotu

godz. 10.00 - recital „na dobry początek“- laureatki X PZPR
Katarzyna Abramowicz, Patrycja Kawęcka

godz. 11.00 - przesłuchania konkursowe - wstęp wolny
godz. 18.30 - recital Pawła Górskiego
godz. 19.30 - recital ELŻBIETY ADAMIAK
godz. 20.30 - koncert laureatów XI PZPR - wstęp 10 zł.

7 marca godz. 20.00 - JAZZOWY WTOREK OŚRODKA KULTURY
GRZECH PIOTROWSKI QUARTET - wstęp 10 zł.

10 marca godz. 11.00 - Filharmonia Narodowa - Estrada Kameralna
Stanisław Moniuszko - przedstawienie operowe 
VERBUM NOBILE - wstęp 4 zł.

12 marca godz. 16.00 - BAJKOWA NIEDZIELA DLA NAJMŁODSZYCH
teatr „Wielkie Koło“ z Będzina spektakl
„PODRÓŻ DO BŁĘKITNEGO ZAMKU“ wstęp 10 zł.

17 marca godz. 19.00 - BABSKIE PARTY - koncert Ogniska Muzycznego
W programie: Teatry Łups i Nie na temat
wstęp wolny

18 marca godz. 19.00 - Koncert zespołów: ENTROPIA, MAQ oraz
zespołów związanych z Praską Falą Dźwięku 
wstęp 7 zł.

21 marca - godz. 9.00 - KULTURALNE WAGARY
w leżakowym kinie KULTURALNY MARIAN
„Ostatni dzwonek“ w reż. Piotra Łazarkiewicza
„PRZYSTANEK WOODSTOCK 2002
- Najgłośniejszy Film Polski“ - wstęp 5 zł

24 marca godz. 19.00 - ACTIVE ROCK PARTY - rockoteka Wodzireja
ZENKA - wstęp 5 zł

26 marca godz. 18.00 - WIECZÓR TEATRALNY na rzecz Fundacji
„Zdążyć z pomocą“, Teatr Nic Pewnego
spektakl „Tam, gdzie odpoczywają Anioły“
Teatr Tańca MIN „Demeter i Kora“ - wstęp 5 zł.

31 marca - VII PRZEGLĄD MAŁYCH FORM
TEATRALNYCH EFFKA

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

W czwartek 12 stycznia 2006 roku
Zarząd Parków Krajobrazowych Mazo-
wieckiego, Chojnowskiego i Brudzeń-
skiego przeprowadził III etap ogólno-
polskiego konkursu „Poznajemy parki
krajobrazowe Polski”. W leśnym, zi-
mowym otoczeniu siedziby Nadleśnic-
twa Chojnów i w gorących nastrojach
do rywalizacji przystąpiły dwie najlep-
sze drużyny z terenu Chojnowskiego
Parku Krajobrazowego - z Gimnazjum
w Brześciach oraz z Gimnazjum w Zło-
tokłosie. Pytania testowe dotyczyły
znajomości parków krajobrazowych.
Podobnie jak w ubiegłym roku zwycię-
żyła utytułowana już drużyna z Gimna-
zjum w Złotokłosie (w 2005 roku III
miejsce w etapie ogólnopolskim), któ-
rą przygotowywała pani Izabela War-
ska. W następnym, wojewódzkim eta-
pie konkursu ChPK będzie reprezen-
towała drużyna w składzie: Mariola
Kowalska, Małgorzata Sierpińska, Ilo-
na Wróblewska, Aleksandra Mindak. 

Serdecznie dziękujemy panu Ma-
rianowi Domagale, nadleśniczemu

Nadleśnictwa Chojnów, za udostęp-
nienie pomieszczenia do przeprowa-
dzenia konkursu. Wszystkim uczestni-
kom konkursu gratulujemy i mamy na-
dzieję, że również w tym roku ucznio-

wie potwierdzą swoją wiedzę na szcze-
blu ogólnopolskim. 

Zarząd PKMChiB

Ekologiczny Złotokłos

Na walnym zebraniusprawozdawczo-
-wyborczym Klubu Sportowego „Pia-
seczno” dokonano wyboru nowego
zarządu klubu. W jego skład weszli: 

Nowy Zarząd KS Piaseczno

Prezes - Piotr Siudek
Wiceprezes urzędują-
cy - Andrzej Lewandow-
ski
Wiceprezes - Grzegorz
Bakalarczyk

Członkowie: Krzysztof
Krakowiak, Bogdan No-
wocin, Maciej Gładysz,
Robert Sekulski

Wręczenie dyplomów i nagród drużynie z Gimnazjum w Złotokłosie

Wystawa prezentuje dorobek arty-
styczny Magdaleny Sielickiej oraz mło-
dych adeptów tkactwa z młodzieżowej
grupy GAMA działającej przy Hrubie-
szowskim Domu Kultury. Pracownia
Magdaleny Sielickiej zrzesza ludzi, któ-
rych łączy pasja - tkactwo artystyczne
i użytkowe. Tematyka prac powstają-

cych w pracowni jest różnorodna przy-
roda, architektura, pejzaż Podlasia,
motywy ludowe, a także tematy sakral-
ne. Autorami projektów w przeważają-
cej mierze są: prof. Wiktor Zin, Jadwi-
ga Pietrek oraz Magdalena Sielicka.
Gobeliny Magdaleny Sielickiej prezen-
towane były w wielu miastach Polski.

Znajdują się także w wielu prywatnych
zbiorach na całym świecie. 

Wystawa czynna będzie od 4 do 26
marca. Dzień wcześniej odbędzie się
wernisaż wystawy, podczas którego za-
prezentowany zostanie pokaz tkactwa.

Między osnową a wątkiem
Na wystawie w Muzeum Regionalnym zaprezentowane zostanie tkactwo artystyczne
i użytkowe o różnorodnej tematyce ukazujące przekrój działań podejmowanych
w pracowni Magdaleny Sielickiej. 

Elżbieta Adamiak zadebiutowała w 1975 roku na Festi-
walu Piosenki i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie, gdzie
od razu zdobyła wyróżnienie i zaskarbiła sobie uznanie pu-
bliczności. Od momentu pojawienia się artystki na scenie
nagrody posypały się bardzo szybko. Już w tym samym roku
na III Ogólnopolskich Spotkaniach Zamkowych „Śpiewaj-
my poezję” w Olsztynie otrzymała szereg wyróżnień: II na-
grodę za muzykę do wiersza Jerzego Harasymowicza „Buko-

lika”, wyróżnienie za piosenkę „Jesienna zaduma”, I nagro-
dę za interpretację. 

Ela stała się częstą bywalczynią wielu festiwali, koncer-
tuje w kraju i poza granicami, wiele razy uczestniczyła
w programach telewizyjnych oraz sesjach radiowych. 

4 marca 2006r godz. 19.30
sala Ośrodka Kultury

XI Piaseczyński Zlot Piosenki Różnej 

RECITAL ELŻBIETY ADAMIAK

Na początku było Słowo

PIASECZYŃSKA AMATORSKA
LIGA SZÓSTEK W PIŁCE NOŻNEJ

Przyjmujemy zgłoszenia
do dnia 25 lutego 2006 roku. 

Zawody odbywać się będą wieczorem
w każdą niedzielę w hali GOSiRu w Piasecznie

Kontakt: Marek tel. 0 504 228 327


