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Celem akcji jest wdrożenie i prze-
strzeganie zasad przejrzystego, sku-
tecznego i uczciwego samorządu.
Uczestnictwo w programie ujęte zo-
stało w ramy czasowe, tzn. gminy i po-
wiaty, które wzięły w nim udział, mu-
siały do końca 2005 roku spełnić wy-
magania i zrealizować zadania wytyczo-
ne przez organizatorów. 

W tym czasie w Piasecznie został
opracowany opis usług świadczonych
w urzędzie, przyjęty został kodeks
etyczny pracowników urzędu. Ponadto
opracowano i wdrożono program
współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi, przygotowano i rozpowszech-
niono wśród mieszkańców materiał
opisujący główne założenia strategii
rozwoju gminy oraz wydano książeczkę

pt. „Skąd gmina Piaseczno ma pienią-
dze i na co je wydaje?” wyjaśniającą
proces tworzenia budżetu gminy.
Wprowadzono także konkursy na każ-
de wolne stanowisko pracy w urzędzie. 

Uczestnictwo w programie było dla
gminy Piaseczno doskonałą motywacją
i pomocą przy wdrażaniu nowoczesnych
metod zarządzania i podnoszeniu jakości
usług świadczonych w urzędzie. Piasecz-
no nie ograniczyło się do spełnienia obo-
wiązkowych zadań programu, ale także
wprowadziło dodatkowe rozwiązania
określone przez organizatorów jako zada-
nia fakultatywne. Dokonano m.in. nowe-
go, lepszego oznakowania w urzędzie,
przeprowadzono dodatkowe szkolenia
wśród pracowników, zmodyfikowano
strony internetowe, na których dostępne

są np. wzory pism
i druków. 

Obecność gmi-
ny w programie
„Przejrzysta Polska“
i zdobyte doświad-
czenie pomaga we
wdrażaniu w urzę-
dzie programu za-
rządzania jakością
ISO 9001. 

Patronat nad
akcją społeczną
„Gazety Wybor-
czej” „Przejrzysta
Polska” objęli: Fundacja Agory, Pro-
gram przeciw Korupcji Fundacji im. S.
Batorego, Polsko-Amerykańska Fun-
dacja Wolności, Fundacja Rozwoju

Demokracji Lokalnej, Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej i Bank Światowy. 

www.przejrzystapolska.pl 
ŁW

Przejrzysta gmina Piaseczno!
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno otrzymał certyfikat za udział
w akcji „Przejrzysta Polska”, którą w 2005 roku zorganizowała
„Gazeta Wyborcza” wspólnie z Fundacją Batorego. Uroczystość
wręczenia certyfikatów, na której obecni byli m.in. minister spraw
wewnętrznych i administracji Ludwik Dorn oraz poseł Jan Rokita,
odbyła się 4 marca 2006 roku w siedzibie Agory. 

Dodatkowo każdego dnia pierw-
sza meldująca się kobieta otrzyma
upominek od Laboratorium Kosme-
tycznego Dr Ireny Eris. 

To proste, wystarczy przyjść do
Urzędu Gminy z odpowiednimi do-
kumentami i wypełnić formularz
meldunkowy. Naprawdę warto, bo
nagrody są bardzo atrakcyjne. Sklep
Leroy Merlin oferuje nowo zamel-
dowanym mieszkańcom Piaseczna aż
20 proc. rabatu - bez ograniczenia
liczby artykułów ani kwoty zakupów!
Można więc zyskać nawet kilka ty-
sięcy złotych! 

Z kolei firma Dr Irena Eris przy-
gotowała dla pań kosmetyki - kremy,
szampony, żele pod prysznic itp. 

W akcji promocyjnej może wziąć
udział każdy, kto dopiero wprowa-
dza się do naszej gminy, oraz oczy-
wiście wszyscy, którzy już mieszkają
w gminie Piaseczno, ale jeszcze się
nie zameldowali. Warunek - musi to
być meldunek na pobyt stały, zaś
formalności należy dopełnić do koń-
ca kwietnia 2006 r. 

Dlaczego należy się
zameldować? 

Nie wszyscy wiedzą, że mamy
obowiązek zameldowania się
w miejscu, w którym mieszkamy.
Nie robiąc tego, łamiemy więc pra-

wo. Ale nie tylko dlatego warto się
zameldować. 

Piaseczyński meldunek to wiele
korzyści! Dzięki niemu łatwiej
i szybciej załatwisz sprawy urzędowe
- na miejscu, bez czasochłonnych
wyjazdów i stania w kolejkach.
Umożliwi Ci też głosowanie, a na-
wet kandydowanie w wyborach sa-
morządowych. Będziesz więc mieć
wpływ na wybór burmistrza i rad-
nych. Meldując się, sprawisz ponad-
to, że płacone przez Ciebie podatki
trafią w części do gminy Piaseczno.
Dzięki temu w Twojej okolicy po-
wstanie więcej inwestycji! 

Zameldować się jest naprawdę
łatwo. Trzeba przyjść do Urzędu
Miasta i Gminy (ul. Kościuszki 5)
i w biurze meldunkowym na parte-
rze wypełnić odpowiedni formularz
(można go też pobrać ze strony
www. gmina-piaseczno. pl). Trzeba
mieć ze sobą dowód osobisty, ksią-
żeczkę wojskową, zaświadczenie
o wymeldowaniu z miejsca poprzed-
niego zameldowania i dokument po-
twierdzający prawo do lokalu,
w którym chce się zameldować. Jeśli
lokal należy do innej osoby (np.
członka rodziny), ta osoba musi być
obecna przy meldowaniu (może też
dać notarialne upoważnienie). 

Organizując akcję promocyjną,

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
chce zachęcić osoby, które mieszka-
ją w naszej gminie, ale zameldowane
są w innych miejscowościach, do te-
go, by zameldowały się w miejscu
zamieszkania. 

Więcej informacji o akcji „Za-
melduj się!” na stronie

www.gmina-piaseczno.pl

Zamelduj się w Piasecznie!
W gminie Piaseczno ruszyła akcja promocyjna „Zamelduj się!”. Każdy, kto do 30 kwietnia 2006 r. zamelduje się
na pobyt stały w gminie Piaseczno, otrzyma aż 20 proc. rabatu na zakupy w sklepie Leroy Merlin w Piasecznie!

Argumenty
za meldunkiem

Obowiązek taki nakłada na nas
prawo. 

Mamy możliwość biernego
i czynnego udziału w wyborach
do władz lokalnych. 

Nasze podatki zasilą budżet
gminy, w której mieszkamy. 

Będzie więcej środków na
gminne inwestycje. 

Większa liczba mieszkańców
wpływa na budowę nowych szkół
i instytucji użyteczności publicz-
nej. 

Sprawy urzędowe można zała-
twić bliżej miejsca zamieszkania.
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Inżynier kontraktu

We wtorek 21 marca w urzędzie
miasta i gminy podpisana została
umowa pomiędzy firmą SAFEGE
a gminą Piaseczno na nadzór nad re-
alizacją projektu „Program gospo-
darki wodno-ściekowej” w ramach
Funduszu Spójności. Wartość kon-
traktu ustalona w drodze przetargu
wynosi 1 238 tys. euro. 

Firma będzie nadzorowała robo-
ty wykonywane w ramach projektu
wartego ponad 200 mln zł.



Jest to obecnie najnowszy pojazd
na terenie całego powiatu. Zabudowa
pożarnicza została wykonana na pod-
woziu zakupionym z środków gminy
Piaseczno - 315 tys. zł przy wsparciu
finansowym Zarządu Głównego
Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP - 150 tys. zł. Samochód po-
siada zbiornik wodny 2,5 tys. litrów
i wyposażony jest dodatkowo (prócz
armatury wodno-pianowej i sprzętu
ratowniczego) w maszt oświetleniowy,
radiostację, wyciągarkę, agregat gaśni-
czy ciśnieniowy, agregat prądotwórczy
i wszelkiego rodzaju niezbędny sprzęt

ratowniczo-gaśniczy. 
Samochód służyć bę-
dzie w OSP Jazga-
rzew, chroniąc teren
naszej gminy i powia-
tu piaseczyńskiego. 

J e d n o c z e ś n i e
dziękujemy radnym
rozumiejącym potrzeby utrzymywania
bezpieczeństwa na terenie gminy i po-
pierającym takie jak ta inicjatywy do-
posażania straży pożarnej w nowocze-
sny sprzęt. Samochody i specjalistycz-
ny sprzęt pożarniczy, dzięki któremu
strażacy mogą wykonywać wszelkiego

typu działania ratownicze, służy nie
tylko strażakom ale społeczeństwu,
któremu pomaga i które chroni Straż
Pożarna.

Zarząd Ochotniczej
Straży Pożarnej
w Jazgarzewie

Antoni Rosłon

- lat 52, od urodzenia
mieszkaniec gminy Piasecz-
no, zamieszkały w Woli
Gołkowskiej. Jest radnym
trzech kadencji od 1994 ro-
ku. W latach 1995-1998
był wiceprzewodniczącym
Rady Miejskiej. W ciągu
ostatnich dwóch kadencji
przewodniczył komisji rewi-
zyjnej, w związku z powoła-
niem na stanowisko prze-
wodniczącego Rady Miej-
skiej zrezygnował z pełnie-
nia tej funkcji. - Chciałbym,
aby w Radzie Miejskiej to-
warzyszyła nam atmosfera
pracy, a nie waśni politycznych, i o to będą najbardziej zabiegał - powie-
dział gazecie tuż po wyborze nowo powołany przewodniczący. 
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Komisja oświaty, kultury i wychowania

Wniosek o dofinansowanie wyjazdu ucznia Jakuba Cudzi-
ło na XVI Międzynarodowy Festiwal Filmów Dziecięcych
w Kairze; 

Komisja zwraca się do ZEAS-u o pisemne wyjaśnienie
sprawy dotyczącej naliczania funduszy w dziale „Oświata,
wychowanie, edukacja”, a konkretnie dotyczących Zakłado-
wego Funduszu Świadczeń Socjalnych, funduszu nagród dla
nauczycieli i dyrektorów szkół i funduszu na dokształcanie
zawodowe nauczycieli; 

Wniosek o opracowanie programu lokalnej polityki
oświatowej w gminie Piaseczno; 

Wniosek o zlikwidowanie rejonizacji w gminie Piaseczno
przy naborze do szkół podstawowych i gimnazjów; 

Wniosek, aby w regulaminie wynagradzania nauczycieli
w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę do-
datek motywacyjny dla dyrektorów i ich zastępców nie był
wyższy niż 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego. 

Komisja rolnictwa, leśnictwa, gospodarki
żywnościowej i ochrony środowiska

Wniosek o gromadzenie osadów spod prasy na oczysz-
czalni ścieków w szczelnych pojemnikach, które będą wy-
wożone do unieszkodliwienia. 

Komisja promocji gospodarczej
Wniosek o określenie przeznaczenia terenu przy ul. Pu-

ławskiej 32g. Informacja będzie potrzebna do przygotowa-
nia terenu do sprzedaży lub wieloletniej dzierżawy; 

Wniosek o dostarczenie kopii wszystkich decyzji umorze-
niowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów dla
Spółdzielni Mieszkaniowej „Patronat” od roku 2000 oraz
decyzji z roku 2005. 

Komisja finansów

Wniosek o przedstawienie opinii inspektora nadzoru bu-
dowlanego oraz przedstawienie przyczyn załamania się sufi-
tu na lodowisku, a także dokładniejszych danych dotyczą-
cych samego funkcjonowania lodowiska. 

Komisja ds. sportu 

Wniosek o przeznaczenie 20 tys. zł na funkcjonowanie

sekcji siatkówki na terenie sołectw: Chylice, Chyliczki, Ja-
strzębie, Józefosław, Julianów; 

Wniosek o pozwolenie na skopiowanie niektórych doku-
mentów dotyczących przetargu na dofinansowanie zajęć
młodzieży w Klubie Sportowym „Piaseczno” oraz poświad-
czenie ich zgodności z oryginałem. 

Komisja prawa i porządku publicznego
Stanowisko komisji do pisma Komendy Powiatowej Poli-

cji z dnia 30.01.2006 r. w sprawie środków finansowych na
ponadwymiarowe godziny służby policji na terenie gminy
Piaseczno (350 godzin x 23 zł miesięcznie): 

Komisja prawa konsekwentnie uważa, że dalsza popra-
wa bezpieczeństwa społecznego, a także warunków pracy
policji w znacznym stopniu zależne są od dotacji samorzą-
dów wszystkich szczebli. 

Komisja już w 2004 r. proponowała opracowanie przez
starostę zasad dotowania KPP przez samorządy powiatu pia-
seczyńskiego. Komisja niezmiennie uważa, iż do czasu za-
kończenia inwestycji związanych z budową budynku KPP
oraz sądu i prokuratury finansowanych ze strony samorzą-
dów powiatu wyłącznie przez gminę Piaseczno gmina ta po-
winna być z tego obowiązku zwolniona. 

Prośbę KPP o zapewnienie środków finansowych dla
najlepszych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
z przeznaczeniem na nagrody wręczone przez samorząd ko-
misja opiniuje pozytywnie. 

Stanowisko komisji prawa do protestu mieszkańców
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność“ przy al. Róż 21 w Pia-
secznie z dnia 31.01.2006 r.: 

Zdaniem komisji prawa zarówno protest, jak i obawy
mieszkańców budynku są uzasadnione, szczególnie w kon-
tekście posiadanych przez nich informacji m.in. o planach
dalszej rozbudowy istniejącej na ich budynku stacji przekaź-
nikowej, przez co należy rozumieć dalsze obciążenie dachu,
jak i zwiększenie mocy, czyli promieniowania elektroma-
gnetycznego. 

Komisja uważa, że merytoryczne opinie w powyższej
sprawie winny wydać instytucje, które niniejszą skargę
otrzymały do wiadomości. 

Wnioski z posiedzeń komisji Rady Miejskiej w okresie pomiędzy 46. a 47. sesją Rady Miejskiej

47. sesja Rady Miejskiej odbywała
się w sali obrad Rady Miejskiej
w Piasecznie. Sesję prowadził prze-
wodniczący Józef Wierzchowski. 

Na początku radni przyjęli pro-
tokół z poprzedniej sesji oraz wysłu-
chali sprawozdania burmistrza
i przewodniczącego Rady za okres
między sesjami. Następnie przeszli
do rozpatrywania projektów uchwał. 

W związku z przybyciem wielu
mieszkańców Chyliczek zaintereso-
wanych planem zagospodarowania
tej miejscowości radni postanowili
zająć się tym punktem w pierwszej
kolejności. Przygotowany na zlece-
nie gminy przez pracownię urbani-
styczną projekt planu budził wiele
kontrowersji. Mieszkańcy protesto-
wali przede wszystkim przeciwko
planom poszerzenia ulic w Chyli-
cach. Boją się bowiem, że wzrośnie
wtedy ruch samochodowy. 

W niektórych miejscach, żeby
poszerzyć ulice, trzeba też wykupić
tereny należące do osób prywatnych.
A wielu właścicieli nie chce po-
mniejszenia swoich działek. 

Radni wysłuchali uwag miesz-
kańców i postanowili przekazać je
projektantom. Dlatego nie uchwalili
planu i odesłali go do poprawek. 

Takich zastrzeżeń nie było
w przypadku innego projektu planu
zagospodarowania - dotyczącego
małego fragmentu terenu w Piasecz-
nie. Teren ten był zarezerwowany
pod budowę infrastruktury energe-
tycznej. Ponieważ okazało się, że nie
ma potrzeby zabudowywania go
w ten sposób, zmieniono jego prze-
znaczenie na tereny przemysłowo-
-magazynowe. 

Następnie radni nadali nazwy
dwóm ulicom. W Henrykowie-
-Uroczu od ul. Uroczej w kierunku
północnym odchodzić będzie ul. Sa-
lamandry, a w Chylicach pojawi się
ulica Różanego Ogrodu. Rada nie
nadała natomiast nazwy Flamenco
przecznicy ulicy Przesmyckiego

w Piasecznie, ponieważ radni uznali,
że jest ona nieadekwatna do nazw
sąsiednich ulic. 

Kolejne punkty porządku obrad
dotyczyły wyrażenia zgody na sprze-
daż wieczystym użytkownikom dzia-
łek położonych w Piasecznie przy ul.
Turkusowej, Nefrytowej i Wilanow-
skiej. Rada postanowiła sprzedać te
działki dotychczasowym użytkowni-
kom. 

Natomiast nie udało się oddać
w użytkowanie wieczyste ogródków
działkowych położonych w Mieszko-
wie. Gmina chciała to zrobić, pod-
pisała stosowne dokumenty, ale nie
zgodził się na to sąd, argumentując,
że gmina nie może wydzierżawić po-
szczególnych ogródków, lecz jedynie
cały kompleks ogrodów działkowych
Stowarzyszeniu Użytkowników
Działek Zespołu Ogrodowo-Rekr-
eacyjnego w Mieszkowie. 

Następnie radni uchwalili plan
dochodów i wydatków Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej oraz zmienili regulamin stra-
ży miejskiej. Zmiana regulaminu by-
ła drobna i wynikała ze zmiany prze-
pisów. 

Radni zajęli się też skargą trójki
mieszkańców Piaseczna na to, że
burmistrz nie doprowadził do roz-
biórki ogrodzenia, o co wnioskowa-
li. Skarga została uznana za bezza-
sadną, ponieważ sprawą zajmuje się
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego i do czasu zakończenia
postępowania burmistrz nie może
podejmować żadnych działań w tej
sprawie. 

Ostatnim punktem sesji był wy-
bór kierownika Urzędu Stanu Cy-
wilnego. Powołano na to stanowisko
Alfredę Stachyrę, która do tej pory
pełniła funkcję zastępcy kierownika. 

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

www.gmina-piaseczno.pl

Sprawozdanie z 47. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

Od kilku miesięcy wszystkie wolne
stanowiska w urzędzie obsadzane są
w drodze konkursów. Taki mechanizm
pozwala dobrze ocenić kwalifikacje kan-
dydatów i wybrać najlepszych. Wszystkie
konkursy mają dwa etapy: pierwszy pole-
ga na sprawdzeniu czy kandydaci spełnia-
ją wymogi formalne - takie jak wymaga-
ne wykształcenie czy staż pracy

W drugim etapie oceniane są kom-
petencje, doświadczenie i predyspozycje
kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta. 

Obecnie trwa nabór na stanowiska:
podinspektora ds. świadczeń
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej (do 3 kwietnia) oraz
specjalisty ds. ochrony środowiska
(do 21 kwietnia).                                  red.

Praca w Urzędzie
Odwiedź stronę internetową urzędu i dowiedz się, jakich pracowników poszukuje
aktualnie urząd!

Za odwołaniem gło-
sowało 11 radnych,
10 było przeciw. Tym
samym Józef Wierz-
chowski, po blisko 3,5
roku przestał pełnić
funkcję przewodniczą-
cego rady.  Następnie
radni odwołali z funkcji
wiceprzewodniczącej

Rady Grażynę Orłowską. 
Po dwukrotnym

zgłaszaniu kandydatur
i głosowaniu nowym
przewodniczącym Rady
Miejskiej został Antoni
Rosłon, który w tajnym
głosowaniu uzyskał bez-
względną liczbę głosów
pokonując kandydaturę

radnego Andrzeja Rut-
kowskiego. 

Zmiany w składzie
prezydium Rady Miej-
skiej sprawiły, że swoją
rezygnację wycofała
wiceprzewodnicząca
Anna Płocica pozostając
w prezydium.

Sprawozdanie z nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

Nadzwyczajna sesja odbyła się 16 marca w godzi-
nach wieczornych na wniosek grupy radnych w celu od-
wołania z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej Jó-
zefa Wierzchowskiego. 

Nowy wóz strażacki

Rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko w urzędzie gminy w obecności komisji rekrutacyjnej

fot. Ł. Wyleziński

Z początkiem bieżącego roku Ochotnicza
Straż Pożarna w Jazgarzewie, wzbogaciła
się o nowy średni samochód ratowniczo-g-
aśniczy z napędem na cztery koła, na pod-
woziu stara. 

Informacje o wymaganiach 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).
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SPRAWOZDANIE
Z PRACY BURMISTRZA

Burmistrz
zatwierdził przetargi:

na wykonanie map z projektem po-
działu nieruchomości położonych we
wsi Julianów i Józefosław w związku
z realizacją inwestycji komunalnej.
Wykonawca - Przedsiębiorstwo Usług
Geodezyjno-Kartograficznych „Wi-
smar” s.c. z Białegostoku, za cenę ry-
czałtową brutto 39 040 zł; 

na promocję oraz szkolenie sporto-
we dzieci i młodzieży w środowisku
miejskim z terenu miasta Piaseczno
i okolic w wybranych dziedzinach dzia-
łalności sportowej. Wykonawca - Klub
Sportowy „Piaseczno”, za cenę ryczał-
tową brutto 825 000 zł; 

na dostarczenie wraz z montażem
tablic z nazwami ulic oraz tablic infor-
macyjnych wraz ze słupkami mocują-
cymi. Wykonawca - firma UTAL Sp.
z o.o. z Poznania za ceny ryczałtowe
brutto: - wykonanie dwustronnej ta-
blicy z herbem - 136,64 zł, - wykona-
nie słupka mocującego - 130,54 zł, -
wykonanie montażu słupka wraz z ta-
blicą - 140,30 zł; 

na utrzymanie dróg lokalnych
i gminnych poprzez oznakowanie pio-
nowe, poziome i wykonywanie progów
zwalniających. Wykonawca - Zarząd
Dróg Powiatowych w Piasecznie; 

na nadzór nad realizacją projektu
„Program gospodarki wodno-ściek-
owej w Piasecznie”. Wykonawca firma
Safege Oddział w Warszawie, za cenę
ryczałtową brutto 1 238 053,56 euro; 

na remont dachu budynku miesz-
kalnego przy ul. Puławskiej 21 w Pia-
secznie. Wykonawca - Przedsiębior-
stwo Handlowo-Usługowe „Ingo”
z Warszawy, za cenę ryczałtową brutto
37 395 zł; 

na remont dachu budynku miesz-
kalnego przy ul. Szkolnej 6 w Piasecz-
nie. Wykonawca - Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe „Ingo” z War-
szawy, za cenę ryczałtową brutto
58 208,22 zł; 

na remont dachu budynku miesz-
kalnego przy ul. Fabrycznej 9 w Pia-
secznie. Wykonawca - Budownictwo
„Alfie” z Białegostoku, za cenę ryczał-
tową brutto 43 751,78 zł. 

Burmistrz
unieważnił przetargi: 

na wykonanie robót dodatkowych
związanych ze wzmocnieniem tłucz-
niem nawierzchni dróg po budowie
fragmentów sieci wodociągowej w ul.
Przesmyckiego, Julianowskiej, Okrzei,
Iwaszkiewicza w Piasecznie realizowa-
nej wg umowy podstawowej, gdyż nie
złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu; 

na dostawę książek do Biblioteki
Publicznej w Piasecznie i ośmiu filii na
terenie miasta i gminy Piaseczno
w 2006 roku, gdyż w postępowaniu
prowadzonym w trybie zapytania o ce-
nę nie złożono co najmniej dwóch
ofert niepodlegających odrzuceniu; 

Burmistrz
ogłosił przetargi: 

na określenie różnicy wartości nie-
ruchomości na terenie gminy Piasecz-
no; 

na wyszacowanie lokali i działek na
terenie miasta i gminy Piaseczno; 

na dostawę materiałów do remontu
dróg gruntowych na terenie miasta
i gminy Piaseczno w 2006 roku; 

na dostarczenie wraz z montażem
30 sztuk wiat przystankowych zlokali-
zowanych na terenie miasta i gminy
Piaseczno; 

na wykonanie opracowań geodezyj-
nych dla potrzeb gminy Piaseczno; 

na dostawę książek do Biblioteki
Publicznej w Piasecznie i ośmiu filii na
terenie miasta i gminy Piaseczno; 

na zakup, dostawę i rozładunek
workowanego węgla gat. I dla pod-
opiecznych Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej; 

na dostarczenie wraz z montażem
urządzeń wyposażenia placów zabaw
w Piasecznie; 

na budowę ciągów chodnikowych
i wjazdów bramowych wzdłuż ul. Wo-
jewódzkiej na odcinku od ul. 3 Maja
do ul. Traugutta i wzdłuż ul. Traugut-
ta od ul. Wojewódzkiej do działki
Szkolnej w Złotokłosie. 

W okresie
sprawozdawczym
burmistrz zajmował się
bieżącymi sprawami,
w tym m.in.: 
3 lutego - zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze OSP Złotokłos; 
8 lutego - spotkanie przedstawicieli
gmin i powiatów zrzeszonych w Sto-
warzyszeniu Gmin i Powiatów Zlewni
Rzeki Jeziorki z firmą Pro-Eko opraco-
wującą studium wykonalności dla
przedsięwzięć proekologicznych na
obszarze zlewni tej rzeki; 
10 lutego - spotkanie z dyrekcją Mazo-
wieckiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich nt. wspólnych inwestycji drogo-
wych; 
11 lutego - uroczyste przekazanie klu-
czy do mieszkań w budynku komunal-
nym przy ul. Urbanistów w Julianowie; 
17 lutego - spotkanie z delegacją
przedstawicieli władz z regionu Tianjin
Dongli pod Pekinem w Chińskiej Re-
publice Ludowej. 

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

zapoznano się z decyzją wojewody
mazowieckiego w sprawie odwołania
Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-
-Usługowego „Piaseczno” od decyzji
starosty piaseczyńskiego w przedmio-
cie wniesienia sprzeciwu dotyczącego
przebudowy i remontu przyłącza cie-
płowniczego do budynku handlowo-
-usługowego przy ul. Puławskiej w Pia-
secznie. Wojewoda mazowiecki uchylił
w całości w/w decyzję z przyczyn for-
malnych i umorzył postępowanie
w sprawie prowadzone przez organ
pierwszej instancji; 

wstępnie zapoznano się z uwagami
zgłoszonymi do wyłożonego projektu
„Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Piaseczno”. W tej spra-
wie wpłynęło ponad 400 uwag; 

zapoznano się z informacją nt. przy-
gotowania gminy Piaseczno do wio-
sennych roztopów. Na potrzeby zabez-
pieczenia przeciwpowodziowego na
terenie gminy zgromadzono niezbędny
sprzęt, który jest w dyspozycji Gmin-
nego Zespołu Reagowania, m. in. wor-
ki z piaskiem, zapory przeciwpowo-
dziowe, łopaty itp. Ponadto wyznaczo-
no punkt poboru piasku i ustalono je-
go transport. Gminny Zespół Reago-
wania dysponuje odpowiednimi środ-
kami łączności. W ewentualnej akcji
przeciwpowodziowej udział brać będą
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
z terenu gminy Piaseczno i firma Hy-
drodom; 

w związku z likwidacją powiatowego
ZOZ-u wyrażono zgodę na przekaza-

nie wyposażenia karetki ratownictwa
medycznego Centralnemu Szpitalowi
Klinicznemu MSWiA, gdyż na zakup
karetki gmina Piaseczno udzieliła po-
mocy finansowej; 

zapoznano się z programem dosto-
sowania Samodzielnego Zespołu Pu-
blicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego do wymagań, jakim powin-
ny odpowiadać pomieszczenia i urzą-
dzenia zakładów opieki zdrowotnej.
Termin realizacji ww. programu upły-
wa z dniem 31.12.2008 r. Aby przed-
stawiony program został zrealizowany,
należy przewidzieć w następnych la-
tach środki finansowe na prace re-
montowe w zakładach opieki zdrowot-
nej; 

zapoznano się z uchwałą Rady Po-
wiatu Piaseczyńskiego w sprawie uży-
czenia gminie Piaseczno na okres do
31 marca 2013 r. pomieszczeń zlokali-
zowanych w lewym skrzydle budynku
położonego w Piasecznie przy ul. Fa-
brycznej 1 (tj. dwa gabinety poradni
chirurgicznej, gabinet zabiegowy, dwa
pomieszczenia pracowni cytologicznej,
pomieszczenia pracowni RTG, pod-
piwniczenie pod ww. pomieszczenia-
mi); 

zatwierdzono konkursy ofert na: 
- zadania w obszarze działalności kul-
turalnej, oświatowej oraz współudział 
w obchodach rocznic narodowych na
terenie Piaseczna. Wykonawca - Zwią-
zek Inwalidów Wojennych RP Zarząd
Oddziału Piaseczno, za cenę 5000 zł. 
- zadania w zakresie stworzenia możli-
wości rozwoju osobowego i zaintere-
sowań dzieci i młodzieży na terenie
gminy Piaseczno. Wykonawca - Cari-
tas Archidiecezji Warszawskiej, za cenę
58 600 zł. 
- zadania w obszarze kultury, sztuki
oraz ochrony dziedzictwa kulturowego
Piaseczna. Wykonawca - Związek
Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych Zarząd Koła Miejsko-
Gminnego w Piasecznie, za cenę 22
400 zł. 

zapoznano się z raportem na temat
preferencji szkolnych i zawodowych
uczniów klas trzecich gimnazjów
w gminie Piaseczno. Z przeprowadzo-
nych badań wynika, że wszyscy badani
uczniowie zamierzają podjąć dalszą
edukację w szkołach ponadgimnazjal-
nych. 

60,4 proc. uczniów deklaruje chęć
podjęcia nauki w liceum ogólnokształ-
cącym, 18,1 proc. uczniów - w techni-
kum, 17,5 proc. - w liceum profilowa-
nym, 3,9 proc. uczniów - w szkole za-
wodowej. Do szkół w Piasecznie wy-
biera się 48,4 proc. uczniów. 88,19
proc. deklaruje chęć rozpoczęcia
w przyszłości nauki na studiach wyż-
szych. 

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,
o pozwolenia na sprzedaż alkoholu itp. 

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

Burmistrz przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek po uprzednim
umówieniu spotkania.

Tel. 0 22 701 75 88

Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przedstawia radnym sprawozdanie z pra-
cy pomiędzy sesjami Rady. Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych spraw i problemów,
którymi burmistrz i kierownictwo zajmowali się od 31 stycznia do 23 lutego 2006 roku. 

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)

Celem badania było ustalenie
preferencji edukacyjnych młodzie-
ży, tak by dostosować istniejącą
w powiecie piaseczyńskim sieć
szkół ponadgimnazjalnych i kie-
runków kształcenia do aktualnych
potrzeb środowiska i uczniów. 

Przygotowana ankieta zawiera-
ła osiem pytań, wśród który naj-
ważniejsze dotyczyły ustalenia
miejscowości, w której uczniowie
chcieliby kontynuować naukę, wy-
boru typu szkoły oraz profilu i za-
wodu. 

Według wyników ankiety co
drugi gimnazjalista chce kontynu-
ować naukę w Piasecznie. Prawie
tyle samo uczniów chciałoby uczyć
się w Warszawie. Nie widać za to
zainteresowania szkołami w in-
nych sąsiednich gminach. Spośród

537 ankietowanych uczniów 
60,5 proc. wybiera liceum ogól-
nokształcące, 18 proc. technikum,
17,5 proc. liceum profilowane
i tylko 4 proc. szkołę zawodową. 

- Wyniki pokazują brak obiegu
informacji o ofercie szkół ponad-
gimnazjalnych - wskazuje radny
Zbigniew Mucha. - Uważam, że
powinien zostać opracowany lo-
kalny informator szkół ponadgim-
nazjalych, zaś w samych gimna-
zjach powinno położyć się większy
nacisk na orientację zawodową
uczniów - dodaje. 

Pełny raport dostępny jest na
stronie internetowej urzędu:

www.gmina-piaseczno.pl
w dziale aktualności

Preferencje
gimnazjalistów
Z inicjatywy komisji oświaty Rady Miejskiej wśród
uczniów trzecich klas gimnazjów ze wszystkich
szkół w gminie Piaseczno przeprowadzona zosta-
ła ankieta dotycząca preferencji zawodowych
i edukacyjnych. Badanie było podstawą analiz
podczas wspólnego spotkania edukacyjnego połą-
czonych komisji oświaty rady gminy i powiatu
oraz dyrektorów szkół ponadgimazjalnych. 

fot. Ł. Wyleziński



Na spotkanie przybyli przedstawicie-
le większości gmin sąsiadujących z War-
szawą i korzystających z autobusów Za-
rządu Transportu Miejskiego m. st. War-
szawy. Obecni byli reprezentanci: Izabe-
lina, Jabłonny, Józefowa, Legionowa,
Leszna, Łomianek, Marek, Michałowic,
Nieporętu, Ożarowa Mazowieckiego,
Pruszkowa, Raszyna, Wiązowny, Ząbek,
Zielonki i oczywiście Piaseczna. W kon-
ferencji wzięli także udział posłowie Ja-
dwiga Zakrzewska i Andrzej Smirnow,
przedstawiciel marszałka województwa
mazowieckiego, starosta piaseczyński Je-
rzy Kongiel oraz reprezentanci Kolei Ma-
zowieckich i Warszawskiej Kolei Dojaz-
dowej. 

Pierwsza część spotkania była podsu-
mowaniem dotychczasowej współpracy
gmin z warszawskim Zarządem Trans-
portu Miejskiego. Okazało się, że do-
świadczenia poszczególnych gmin w tym
zakresie są bardzo różne. Niektórzy wój-
towie chwalili sobie współpracę i dekla-
rowali, że są z niej zadowoleni, inni jed-
nak mieli zastrzeżenia, zwłaszcza dotyczą-
ce niejasnych zasad naliczania dopłat,
które gminy mają odprowadzać do ZTM.
Jak podkreślał wójt Jabłonny Grzegorz
Kubalski, ZTM nie przedstawia gminom
wyliczeń kosztów funkcjonowania po-
szczególnych linii ani wpływów z biletów
opłacanych przez mieszkańców poszcze-
gólnych gmin. - ZTM sam przyznaje, że
część z linii podmiejskich jest dochodo-
wa. Np. jeżdżące do Piaseczna linie
w 709 i 727 przynoszą ZTM zyski - do-
dawał burmistrz Piaseczna Józef Zalew-
ski. 

Uczestnicy spotkania mają nadzieję
na rozmowy z władzami Warszawy o za-
sadach dalszej współpracy. Wójtowie,
burmistrzowie i prezydenci przyjęli sta-
nowisko, w którym opowiedzieli się za
stworzeniem spójnej strategii rozwoju
komunikacji zbiorowej w aglomeracji
warszawskiej. Miałaby ona położyć nacisk

na zwiększenie dostępności transportu
zbiorowego, między innymi poprzez in-
tegrację transportu autobusowego z ko-
lejowym, wprowadzenie wspólnego bile-
tu w całej aglomeracji i poprawę jakości
taboru i infra-
struktury. 

W stanowi-
sku samorzą-
dowcy podkre-
ślają, że zależy
im na partner-
skiej współpracy
z m. st. Warsza-
wą, a także
z ZTM, Koleja-
mi Mazowiecki-
mi i innymi
przewoźnikami.
W tym celu po-
wołali grupę ro-
boczą, w skład
której weszli: wójt Izabelina Witold Ma-
larowski, burmistrz Łomianek Łucjan
Sokołowski, zastępca prezydenta Prusz-
kowa Andrzej Kurzela, burmistrz Ząbek
Jerzy Boksznajder oraz burmistrz Pia-

seczna Józef Zalewski. Zadaniem tej gru-
py będzie prowadzenie rozmów z wła-
dzami Warszawy, a także z przewoźnika-
mi w sprawie opracowania strategii roz-
woju komunikacji zbiorowej oraz podję-

cie próby wyjaśnienia
niejasności związa-
nych z finansowaniem
przejazdów przez
gminy. 

W drugiej części
spotkania przedstawi-
ciele Kolei Mazowiec-
kich zaprezentowali
plany związane z ko-
munikacją szynową
w okolicach Warsza-
wy, a dyrektor War-
szawskiej Kolei Do-
jazdowej Grzegorz
Dymecki opowiedział
historię przejęcia

WKD przez samorządy (WKD jest wła-
snością Konsorcjum Samorządowego,
w skład którego wchodzi województwo
mazowieckie, Warszawa i gminy, przez
które jeździ kolejka). Przedstawił też mo-

del finansowania kolei samorządowej. 
Zgromadzeni samorządowcy wyrazili

duże zainteresowanie rozwojem komuni-
kacji kolejowej. Nawet gminy, przez któ-
re nie przebiega żadna linia kolejowa,
mogą skorzystać na rozwoju komunikacji
szynowej. Jej elementem musi być bo-
wiem budowa parkingów „park & ride”,
dzięki którym zamiast jechać samocho-

dem do Warszawy, będzie go można zo-
stawić przy dworcu kolejowym i dalej je-
chać pociągiem. Nawet jeśli w danej
gminie nie ma stacji, jej mieszkańcy mo-
gą jechać do sąsiedniego miasta, gdzie
znajduje się dworzec kolejowy. Kwestia
rozwoju komunikacji szynowej będzie
również przedmiotem prac powołanej na
spotkaniu grupy roboczej.                AG
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Razem o lepszą komunikację
W czwartek 9 marca odbyło się w Piasecznie spotkanie wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast i gmin aglomeracji warszawskiej. Tematem były kwestie związane
z organizacją komunikacji zbiorowej w obszarze metropolitalnym Warszawy. Po-
dobne spotkania miały miejsce w Piasecznie dwa lata temu, kiedy gminy walczyły
o rzetelne przeprowadzanie badań rentowności linii podmiejskiej przez ZTM
i mniejsze dopłaty do komunikacji publicznej zapewnianej przez stolicę.

Stanowisko
Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast i gmin

aglomeracji warszawskiej

Piaseczno 09.03.2006 r. 
My, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin otaczających Warszawę,

jako przedstawiciele lokalnych społeczności, uważamy za niezbędne opracowanie spój-
nej i kompletnej strategii rozwoju transportu zbiorowego w całej aglomeracji warszaw-
skiej obejmującej Warszawę oraz gminy sąsiednie. 

Komunikacja zbiorowa, w tak licznej i tak szybko rozwijającej się aglomeracji, jak
aglomeracja stołeczna, jest kwestią niezwykle istotną. Jest też kluczem do dalszego, in-
tensywnego rozwoju Warszawy oraz gmin sąsiednich. 

Dlatego uważamy za konieczne, opracowanie kompleksowego dokumentu, okre-
ślającego kierunki rozwoju komunikacji, a także zasady współpracy miast, gmin i in-
nych podmiotów uczestniczących w organizowaniu komunikacji zbiorowej. 
Wyrażamy głębokie przekonanie, że proces opracowywania tej strategii, powinien być
procesem oddolnym, uwzględniającym potrzeby lokalnych społeczności, a także opar-
tym na rzetelnych kalkulacjach kosztów, uwzględniający tym samym realia ekonomicz-
ne. 

Wyrażamy pełną gotowość do uczestnictwa, na zasadach partnerstwa i dobrej
współpracy, w stworzeniu takiej strategii, a także w jej realizacji. Proponujemy powo-
łanie zespołu roboczego, w skład którego wejdą przedstawiciele władz m. st. Warsza-
wy, miast i gmin aglomeracji warszawskiej, a także przewoźników i podmiotów odpo-
wiedzialnych za organizację transportu zbiorowego w okolicach Warszawy. Zadaniem
tego zespołu byłoby przygotowanie projektu strategii rozwoju transportu publicznego
w aglomeracji warszawskiej. 

Postulujemy także powołanie stałej rady koordynującej, która byłaby forum kon-
sultacji i rozwiązywania problemów, które mogą się pojawiać w trakcie współpracy. 

Uważamy, że szybki rozwój systemu komunikacji zbiorowej w aglomeracji war-
szawskiej powinien być priorytetem dla władz Warszawy i gmin ją okalających. 

Kluczowym elementem strategii rozwoju powinno być zintegrowanie komunikacji
autobusowej i kolejowej, poprzez dostosowanie tras, rozkładów jazdy a także wprowa-
dzenie wspólnego systemu biletowego. Należy też położyć nacisk na rozbudowę i mo-
dernizację infrastruktury, w tym modernizację taboru, przystanków, stacji kolejowych,
budowę parkingów „park&ride”, a także opracować spójny system informacji dla pa-
sażerów. 

Zwracamy się do władz m. st. Warszawy, a także do przewoźników i podmiotów
zarządzających transportem w aglomeracji warszawskiej z apelem o podjęcie współpra-
cy, dla dobra mieszkańców Warszawy oraz miast i gmin podwarszawskich. 

Zwracamy się do parlamentarzystów o aktywne wsparcie naszych działań.

Władze uczelni współpracują
z Piasecznem, wychodząc z założenia,
że nasze miasto może być dobrym
przykładem prowadzenia aktywnej po-
lityki finansowej i inwestycyjnej.
A właśnie sprawy finansowe były
przedmiotem zainteresowania odwie-
dzających nas słuchaczy. Spotkali się
oni z burmistrzem Piaseczna, skarbni-
kiem gminy oraz naczelnikami wydzia-
łów odpowiedzialnych za inwestycje
i wykorzystanie środków z Unii Euro-
pejskiej. 

Słuchacze KSAP to ludzie z wyż-
szym wykształceniem, często też z do-
świadczeniem w pracy w administracji.
Zadawali więc bardzo konkretne
i szczegółowe pytania. 

Dyskusja dotyczyła głównie zasad
konstruowania budżetu i pozyskiwania
środków na realizację zadań gminy.
Goście dość dokładnie przeanalizowali
aktualny i wcześniejsze budżety gminy
Piaseczno. Byli pełni uznania dla ro-
snących z roku na rok dochodów gmi-
ny. Szczegółowo wypytywali o struktu-
rę tych dochodów i o opinię samorzą-
dowców na temat przekazywanych
przez rząd zadań i pieniędzy na ich re-
alizację. 

Goście z dużym zainteresowaniem

wysłuchali uwag samorządowców
z Piaseczna dotyczących funkcjonowa-
nia samorządu, przepisów regulują-
cych zasady działania gmin, a także re-
lacje między samorządem a admini-
stracją centralną. 

Na koniec spotkania doszli do
wniosku, że była to dla nich ważna wi-
zyta i że dobrze by było, gdyby urzęd-
nicy służby cywilnej zaczynali swoją ka-
rierę od pracy w samorządzie, bo tu
jest się najbliżej rzeczywistych proble-
mów, przez co najlepiej widać, jakie

działania są potrzebne. 
Krajowa Szkoła Administracji Pu-

blicznej została utworzona w maju 1990
roku przy prezesie Rady Ministrów. Jej
zadaniem jest kształcenie i przygotowy-
wanie do służby publicznej urzędników
służby cywilnej oraz kadr wyższych urzęd-
ników administracji Rzeczypospolitej
Polskiej neutralnych politycznie, kompe-
tentnych i odpowiedzialnych za powie-
rzone im sprawy. 

Więcej o szkole na
www.ksap.gov.pl

Kadry kształcą się w Piasecznie
Słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - funkcjonującej przy prezesie
Rady Ministrów instytucji kształcącej najwyższą kadrę urzędniczą - po raz kolejny
przyjechali do Piaseczna, żeby poznać realia pracy samorządu. 

Na spotkaniu przedstwiciele Kolei Mazowieckich zaprezentowali plany związane
z komunikacją szynową w okolicach Warszawy

fot. Ł. Wylezińskifot. Ł. Wyleziński

fot. A. Grzegrzółka
Do niedawna na placu budowy, widać

było tylko maszyny. Teraz zza ogrodzenia
wyłaniają się już ściany budynku. Dotych-
czas trwała bowiem budowa części pod-
ziemnej budynku. Pracy było sporo, bo bu-
dynek ma być duży, musi więc mieć solid-
ne fundamenty. Podziemie było też budo-
wane tak, by mogło być później wykorzysty-
wane na potrzeby sądu. Będą się tam mie-
ścić archiwa, pomieszczenia techniczne,
a nawet izby zatrzymań. 

Roboty trwały przez całą zimę - wstrzy-
mano je tylko na miesiąc, w czasie gdy mro-
zy sięgały minus dwudziestu kilku stopni.
Dzięki temu, jak mówią fachowcy, budowa
osiągnęła już „poziom zerowy”, czyli wybu-
dowano wszystko to co mieści się pod zie-
mią. Teraz powstają już mury parteru. 

Nowy pięciokondygnacyjny gmach wy-

kończony zostanie pod klucz, ale bez wy-
posażenia przez firmę Polimer Mostostal
Siedlce. Zagospodarowany zostanie też te-
ren wokół budynku, wybudowane zostaną
drogi dojazdowe, parking, zasadzona zosta-
nie zieleń, a przed budynkiem powstanie
basenik dekoracyjny z fontanną. Gmach bę-
dzie przyjazny dla osób niepełnosprawnych
- na zewnątrz znajda się pochylnie,
a w środku dwie windy. 

Inwestycja w 70 proc. finansowana jest
ze środków gminy, a w 30 proc. z budżetu
sądu okręgowego. Ponadto gmina przeka-
zała działkę na której realizowana jest inwe-
stycja. 

Budynek zostanie oddany do użytku
w pierwszej połowie 2007 roku.

AG

Sąd wychodzi z podziemia!
Mieszkańcy Piaseczna przechodząc ulicą Kościuszki
mogą już oglądać postępy prac przy budowie budynku
Sądu i Prokuratury rejonowej w Piasecznie. 

fot. Ł. Wyleziński



22 marca, nr 3 (136) 2006 5AKTUALNOŚCI

Pan Stanisław z Zalesia Dolnego
obchodził swoje setne urodziny 24 lu-
tego, z tej okazji przez cały dzień tłum-
nie odwiedzali go sąsiedzi i znajomi.
Rodzina wyprawiła czcigodnemu jubi-
latowi prawdziwe przyjęcie, z życzenia-
mi przybył burmistrz Józef Zalewski
oraz radny z Zalesia Dolnego pan Ge-
rard Burzyński. Była też telewizja re-
gionalna, która nagrała reportaż z uro-
czystości dla „Kuriera Mazowieckie-
go”. 

Mimo zacnego wieku pan Stani-
sław jest w znakomitej formie. Tryska
humorem, a o jego pieszych wyciecz-
kach opowiadają wszyscy sąsiedzi, na-
wet ksiądz proboszcz z parafii w Zale-
siu Dolnym, który pana Stanisława wi-
dzi co niedzielę w trakcie nabożeń-
stwa. 

P a n
S t a n i -
sław po-
c h o d z i
z Podla-
sia, ale
mieszka
w Zale-
siu Dol-
nym od
k i l k u -
dziesię-
ciu lat.
Z zawo-
du jest
ogrodni-
kiem i przez wiele lat opiekował się
ogrodem w Stołecznym Centrum Re-
habilitacji w Konstancinie. Dlatego
w trakcie urodzin nie mogło zabraknąć

kwiatów, którymi przystrojony był cały
ogród. Miało się wrażenie, że kwiaty
dla pana Stanisława w tym dniu wyra-
stają nawet na śniegu!                   ŁW

Dwieście lat!
Nie „sto”, lecz „dwieście lat” zaśpiewali goście jubilatowi - panu Stanisławowi
Krawcowi - w jego setne urodziny. 

Piaseczno poszukuje inwestora za-
interesowanego budową kompleksu
usługowo-hotelowo-rozrywkowego.
Gmina Piaseczno chciałaby przezna-
czyć na ten cel działkę z uregulowa-
nym stanem prawnym o powierzchni
7305 m kw., położoną przy ul. Puław-
skiej w sąsiedztwie centrum handlo-
wego Auchan i centrum wyprzedaży
Fashion House oraz projektowanego
Urzędu Skarbowego. 

Zainteresowanych zapraszamy
do kontaktu: 

Biuro Promocji

i Informacji

info@gmina-piaseczno.pl

tel. 0 22 70 17 650
fax 0 22 70 17 589

PIASECZNO POSZUKUJE INWESTORA

Dwieście lat!

Od momentu podjęcia przez Komisję
Europejską ważnej dla Piaseczna decyzji minął
rok i trzy miesiące, a przysłowiowa łopata
w ziemię wbita nie została. W tej sytuacji
mieszkańcom gminy należy się informacja
w jakim miejscu jesteśmy, czy i kiedy obiecane
inwestycje wreszcie się rozpoczną. 

Rozliczenie z minionego roku
Na początku zgodnie z unijnymi wytycz-

nymi i standardami powołany został zespół lu-
dzi, którzy zajmują się wszystkimi sprawami
związanymi z przygotowaniem i realizacją in-
westycji. Zadania zespołu nazwanego Jednost-
ka Realizująca Projekt (w skrócie JRP) są inne
niż obowiązki gminnego wydziału inwestycji.
Działa on w oparciu o szereg procedur, które
zostały przez zespół opracowane, a następnie
sprawdzone i zatwierdzone przez jednostkę
pośredniczącą, którą jest Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i i Gospodarki Wodnej.
Przygotowywane w JRP dokumenty i określo-
ne działania podlegają kontroli oraz sprawoz-
dawczości zgodnie ze specjalnymi procedura-
mi i wytycznymi NFOŚiGW. Jaka część tej
pracy wynika z przepisów unijnych, a jaka zo-
stała stworzona u nas przez jednostki pośred-
niczące, które zajmują się przekazywaniem
pieniędzy i nadzorem nad ich wydawaniem,
pozostanie tajemnicą. 

Faktem jest, że po kilku artykułach w pra-
sie ogólnopolskiej na temat nadmiaru biuro-
kracji mówi się o rezygnacji z niektórych obo-
wiązkowych działań min. bardzo czasochłon-
nych sprawozdań miesięcznych. Do zadań
Jednostki Realizującej Projekt należy także
przygotowanie dokumentacji przetargowej
oraz współudział w organizacji przetargów. Do
chwili obecnej przygotowanych zostało jede-
naście przetargów na projektowanie. Przygo-
towane i rozstrzygnięte zostały przetargi na trzy
zadania obejmujące pomoc techniczną. Pierw-
szy przetarg na wyłonienie „Inżyniera”, który
zgodnie z wymogami unijnymi będzie pełnił
funkcję inwestora zastępczego w oparciu o ak-
ceptowane w unii standardy, opracowane
przez Międzynarodową Federację Inżynierów
Konsultantów (FIDIC) oraz dwa na wyłonie-
nie firm, które pomogą JRP opracować doku-
mentację przetargową - Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia dla poszczególnych
zadań na roboty budowlane. Przetargi te zosta-
ły przeprowadzone przy pomocy działającego
w Urzędzie Gminy Referatu Zamówień Pu-
blicznych. 

W tym miejscu warto przypomnieć, że
projekt nasz poza zadaniami na pomoc tech-
niczną zawiera cztery zadania na roboty. Jedno
z nich o wartości około 100 mln PLN dotyczy
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków
w Piasecznie, a pozostałe trzy warte następne
100 mln PLN, dotyczą budowy około 130 km
sieci kanalizacyjnej, rozbudowy oczyszczalni
ścieków w Wólce Kozodawskiej oraz przebu-
dowy przepompowni wody przy ul. Raszyń-
skiej z odcinkiem magistrali wodociągowej.
Przy podziale tematów inwestycyjnych na po-
szczególne zadania kierowano się dwoma kry-
teriami: Jedno to zaawansowanie w przygoto-
waniu dokumentacji projektowej, a drugie to
w miarę możliwości równy podział środków
na realizację między poszczególnymi zadania-
mi. Po roku przygotowywania dokumentacji
okazało się, że trzeba będzie dokonać korekt
w podziale tematów między poszczególnymi
zadaniami w taki sposób, aby te tematy, które

wcześniej będą posiadały pełną dokumentację
i pozwolenie na budowę mogły być realizowa-
ne w pierwszej kolejności. Należy jednak wziąć
pod uwagę fakt, że cały projekt zgodnie z de-
cyzją Komisji Europejskiej powinien być zre-
alizowany do końca 2008 roku i tak naprawdę
termin rozpoczęcia poszczególnych zadań bę-
dzie miał niewielki wpływ na termin ich za-
kończenia. Ostateczny przydział tematów do
poszczególnych Zadań zostanie rozstrzygnięty
do końca drugiego kwartału br. 

Co wpłynęło
na spowolnienie prac? 

Każdy kto realizował jakąkolwiek inwe-
stycję np. budowę domu wie, że do sprawne-
go jej przeprowadzenia potrzebne są trzy rze-
czy: pieniądze, projekt i wykonawca. Postaram
się wyjaśnić pokrótce jak to wygląda w naszym
wypadku. Można powiedzieć jest decyzja - są
pieniądze. Jednak decyzja Komisji Europej-
skiej zawierała warunek - będą pieniądze jak
polskie prawo ochrony środowiska zostanie
dostosowane do standardów unijnych. Polska
wywiązała się z tego warunku dopiero w lipcu
ubiegłego roku i od tego momentu można by-
ło rozpocząć dostosowywanie już wykonywa-
nej dokumentacji, do nowego prawa. 

Trzeba było także odpowiednio uzupeł-
nić dokumentację, która była w trakcie wyko-
nywania. Proces ten trwa do dzisiaj i mamy na-
dzieję, że zakończy się w drugim kwartale br.
i wtedy dopiero będą mogły pojawić się pie-
niądze. Jeszcze jednym warunkiem otrzymania
pieniędzy było podpisanie z NFOŚiGW
„Umowy o dofinansowanie projektu”, którą
ostatecznie podpisano w październiku ubiegłe-
go roku. 

Co z dokumentacją? 
Posiadamy pozwolenie na budowę dla

kilku tematów, dla pozostałych będziemy
otrzymywali sukcesywnie do końca 2006 r. Na
wydłużenie czasu oczekiwania na pozwolenia
na budowę poza nowelizacją polskiego prawa
ochrony środowiska istotny wpływ ma potrze-
ba wykupienia terenów, po których będzie
przebiegała kanalizacja. Brak zgody niektórych
właścicieli nieruchomości, na przejście przez
ich działki przewodów kanalizacyjnych, powo-
duje potrzebę podejmowania decyzji ograni-
czenia prawa własności lub o wywłaszczenie.
Są to procedury skomplikowane i czasochłon-
ne... 

Wyłonienie wykonawcy
Ostatnim elementem niezbędnym do

sprawnego przeprowadzenia budowy jest zna-
lezienie dobrego wykonawcy. Wykonawcy dla
poszczególnych zadań wyłonieni zostaną w wy-
niku przetargów, w których mogą brać udział
również firmy zagraniczne. Procedury przetar-
gowe planujemy rozpocząć w połowie tego
roku. 

Czy dotrzymanie terminu
określonego w Decyzji Komisji
Europejskiej jest możliwe? 

Jestem optymistą i myślę, że przy odrobi-
nie szczęścia przy wyborze wykonawców i bra-
ku protestów podczas rozstrzygania przetar-
gów zakończenie inwestycji do końca 2008
roku jest możliwe. 

Maciej Ciechomski
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

Tradycyjnie 8 marca obchodzony jest w Piasecznie bardzo uroczyście. W tym roku
okolicznościowe imprezy na cześć piaseczyńskich kobiet zorganizowane zostały m. in.
przez: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piasecznie, Związek Kom-
batantów RP i BWP Zarząd Koła w Piasecznie oraz Stowarzysznie Kobiet Ziemi Pia-
seczyńskiej. Na zdjęciu burmistrz Józef Zalewski wręcza tulipany pani Honoracie Ku-
charskiej - Prezesowi Związku Emerytów i Rencistów w Piasecznie.

Dzień KobietDzień Kobiet

Pieniądze Unijne
na gminne inwestycje

Gmina Piaseczno znalazła się w grupie dwudziestu dwóch sa-
morządów, które jako pierwsze po przystąpieniu Polski do
Unii Europejskiej otrzymać mają pieniądze w ramach Fundu-
szu Spójności, na uporządkowanie gospodarki wodno - ście-
kowej. Decyzja Komisji Europejskiej przyznająca pomoc dla
naszego projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściek-
owej w Piasecznie” została podjęta w grudniu 2004 roku.

Już za kilka tygodni
z tych pomieszczeń zaczną
korzystać uczniowie. W tej
chwili kończą się prace wy-
kończeniowe, między inny-
mi montaż mebli i wyposa-
żenia. A będzie to jedna
z najlepiej wyposażonych
sal gimnastycznych w pia-
seczyńskich szkołach. Wła-
śnie instalowane są w niej
trybuny dla publiczności,
nowoczesny system nagła-
śniający a także elektro-
niczna tablica wyników. Sa-
la będzie więc przystoso-
wana nie tylko do ćwiczeń
w ramach zajęć wychowa-
nia fizycznego, ale także do
rozgrywania meczy i przeprowadzania zawodów mię-
dzyszkolnych i imprez z udziałem publiczności. 

Prace wykończeniowe zakończą się w marcu. Do
końca kwietnia będą natomiast trwały prace zewnętrz-
ne - miedzy innymi przy elewacji szkoły. 
Także w kwietniu ma zostać wybudowane nowe, wie-

lofunkcyjne boisko szkolne, z nowoczesną, sztuczną
nawierzchnią, na której można grać zarówno w piłkę
nożną, jak i w koszykówkę, a także uprawiać inne
sporty. 

Koszt całej inwestycji wynosi 8,3 mln zł i pokryty
zostanie ze środków własnych gminy.                  AG

„Piątka” na finale
Kończą się prace przy rozbudowie szkoły podstawowej nr 5, przy ulicy Szkolnej
w Piasecznie. Budynek szkoły został powiększony o dużą salę gimnastyczną, przyby-
ły także nowe sale lekcyjne. 

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

fot. „KURIER POŁUDNIOWY“fot. „KURIER POŁUDNIOWY”
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Praca zorganizowana była na podsta-
wie miesięcznych planów pracy w godzi-
nach: 

poniedziałek-piątek
I zmiana w godz. 6.00-14.00

II zmiana w godz. 14.00-22.00
soboty dyżur w godz. 8.00 - 16.00

Zabezpieczenie budynku urzędu oraz
pełnienie obowiązków dyżurnego gminy
w związku z przyjmowaniem zgłoszeń do-
tyczących awarii i uszkodzeń urządzeń
użytku publicznego: 

poniedziałek-piątek
od godz. 16.00 do godz. 8.00

dnia następnego.
soboty, niedziele i święta

w ruchu ciągłym
Straż miejska podczas wykonywania

obowiązków służbowych dysponowała
wyposażeniem: jeden samochód służbo-
wy, środki łączności (2 stacje bazowe,
1 stacja samochodowa, 3 stacje noszone
- ręczne), 6 blokad na koła samochodo-
we, 2 rowery służbowe, środki przymusu
bezpośredniego zgodnie z ustawą o stra-
żach miejskich (13 pałek służbowych
Tonfa, 14 par kajdanek, 14 szt. RMG). 

Terenem działania straży był obszar
miasta Piaseczna i 32 sołectw wchodzą-
cych w skład gminy zamieszkały przez
55024 osoby w tym 33.126 w granicach
administracyjnych miasta (liczba zamel-
dowanych na dzień 31.12.2005 r.). 

W 2005 r. współpracowano z KPP
Piaseczno, organizując wspólne codzien-
ne patrole. 

Od stycznia wykonywano codzienne
„patrole szkolne” w godz. 7.00-15.00
mające na celu zapobieganie patologicz-
nym zachowaniom wśród młodzieży, za-
pewnienie bezpieczeństwa dzieci i mło-
dzieży w rejonach szkół oraz podczas
drogi do i ze szkoły. Od stycznia wpro-
wadzono codzienne patrole łączone dzia-
łające na terenie całej gminy w godzinach
7.00-19.00. z zamierzeniem wykonywa-
nia zadań należących do policji i straży
miejskiej. Niestety, z powodu niewyzna-
czania do służby policjantów z Komendy
Powiatowej od lipca zawieszono wspólne
patrole prewencyjne, utrzymując działa-
nie patroli szkolnych. 

Wzorem lat poprzednich wykonywa-

no codzienne patrole w związku z zapew-
nieniem bezpiecznego przejścia do szko-
ły dzieciom ze Szkoły Podstawowej
w Gołkowie oraz wprowadzono codzien-
ny patrol zapewniający bezpieczeństwo
w dotarciu do szkoły dzieciom uczęszcza-
jącym do szkoły w Jazgarzewie. 

Podczas wykonywania zadań okre-
ślonych w ustawie o strażach miejskich
dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkańców podejmowano współpracę
z innymi służbami, podmiotami i organi-
zacjami: Pogotowiem Ratunkowym, Pań-
stwową Strażą Pożarną, Społeczną Strażą
Rybacką, Strażą Leśną, Zakładem Ener-
getycznym, Gminnym Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji, Terenową Stacją Sanitarno-
-Epidemiologiczna, Polskim Komitetem
Pomocy Społecznej, firmami obsługują-
cymi sieć wodno-kanalizacyjną. 

W ramach współpracy wykonano na-
stępujące czynności i interwencje (razem
841): 
Policja: wspólne patrole w związku
z udzieleniem pomocy prawnej funkcjo-
nariuszowi straży miejskiej (32), patrole
w ramach akcji „patrol szkolny” (148),
wspólne patrole prewencyjne (54), kon-
trole targowisk i bazarów (3), zabezpie-
czanie miejsc kolizji drogowych (12),
kontrole dotyczące nielegalnego przeby-
wania na terenie obcokrajowców (5),
kontrole meldunkowe (3), (razem 254).
Pogotowie Ratunkowe: udzielenie
pomocy w związku z przewiezieniem do
izby wytrzeźwień (29), udzielenie pomo-
cy w związku z kolizją drogową (1),
udzielenie pomocy w związku z zasłab-
nięciem na ulicy (3), udzielenie pomocy
w związku z przewiezieniem bezdomnych
do noclegowni (9), (razem 42).
Państwowa Straż Pożarna: zabez-
pieczenie miejsc pożarów i pogorzelisk
(1), zabezpieczenie dróg podczas usuwa-
nia powalonych drzew (2), zabezpiecze-
nie w związku z zanieczyszczeniem dróg
(1), (razem 4).
Społeczna Straż Rybacka: kontrole
przestrzegania przepisów amatorskiego
połowu ryb (12), kontrole w związku ze
zgłoszeniami dotyczącymi zanieczyszcza-
nia wód (3), kontrole w związku ze zgło-
szeniami dotyczącymi kłusownictwa (5),
kontrole miejsc handlu obwoźnego pod
względem sprzedaży narzędzi kłusowni-
czych (3), (razem 23).
Państwowa Straż Leśna: patrole do-
tyczące zgłoszeń o kradzieży drewna (1),
czynności w związku z wycinką drzew na
terenach zalesionych bez uzgodnień (2).
(razem 3).
Zakład Energetyczny: zabezpieczenie
terenu w związku z zerwaniem linii ener-
getycznych (2).
Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji: zabezpieczenie bezpieczeństwa
i porządku publicznego w hali i na base-
nie - codziennie w godzinach 15.00-
23.00 (przez 4-osobową grupę wyłonio-
ną z funkcjonariuszy straży miejskiej, za-
bezpieczenie zgromadzeń imprez i lokal-
nych (16). 
Terenowa Stacja Sanitarno-Epid-
emiologiczna: kontrole bazarów i tar-
gowisk (1), kontrole posesji prywatnych

(2), kontrole lokali gastronomicznych
(1), (razem 4).
Firmy obsługujące sieć wodno-k-
analizacyjną: zabezpieczenie ruchu
drogowego i miejsc awarii podczas prac
naprawczych (8), interwencje i kontrole
w związku z nielegalnym poborem wody
(3),(razem 11)
Wydziały i referaty Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno: kontrole meldun-
kowe (22), kontrole w związku z wycinką
drzew i pracami ziemnymi (19), konwo-
je wartości pieniężnych na potrzeby
urzędu (412), inne asysty (29), (razem
482).

W 2005 r. straż miejska wykonała
samodzielnie 1902 interwencje w związ-
ku ze zgłoszeniami mieszkańców gminy
i wynikłymi z toku służby. Razem z inter-
wencjami wykonywanymi z innymi pod-
miotami przeprowadzono 2384 inter-
wencji. 

W związku z tymi interwencjami le-
gitymowano 1837 osób, w tym 57 obco-
krajowców. 

Skierowano 6 wniosków o ukaranie
do sądu grodzkiego za wykroczenia prze-
ciwko: bezpieczeństwo w ruchu drogo-
wym (2), przeciwko bezpieczeństwu
osób i mienia (2), ustawa o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach (2). 

Ukarano grzywnami w drodze man-
datu karnego 704 osoby. Suma nałożo-
nych grzywien wyniosła 80490 zł. Śred-
nia wysokość grzywny w 2005 r. wyniosła
114 zł. 

Grzywny za wykroczenia przeciwko:
porządkowi i spokojowi publicznemu
(19 na sumę 2100 zł), instytucjom pań-
stwowym, samorządowym i społecznym
(3 na sumę 300 zł), bezpieczeństwu osób
i mienia (31 na sumę 4320 zł), bezpie-
czeństwu i porządkowi w komunikacji
(372 na sumę 38790 zł), zdrowiu (21 na
sumę 2650 zł), mieniu (1 na sumę
200 zł), przeciwko obyczajności (1 na
sumę 200 zł), urządzeniom użytku pu-
blicznego (75 na sumę 7350 zł), szkod-
nictwu leśnemu i ogrodowemu (3 na su-
mę 400 zł), ustawa o utrzymaniu porząd-
ku i czystości w gminach (72 na sumę
12730 zł), ustawa o wychowaniu w trzeź-
wości (66 na sumę 6170 zł), ustawa
o odpadach (28 na sumę 3680 zł), usta-
wa o rybactwie śródlądowym (12 na su-
mę 1600 zł).

Wykonano innych czynności: odwie-
ziono do izby wytrzeźwień lub miejsca
zamieszkania (53), założono blokad na
koła samochodowe (118), zatrzymano
i przekazano policji poszukiwanych osób
(1), usunięto wraki pojazdów (3). 

W 2005 r. zabezpieczano budynek
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, peł-
niąc jednocześnie służbę dyżurnego gmi-
ny polegającą na przyjmowaniu i przeka-
zywaniu zgłoszeń mieszkańców dotyczą-
cych funkcjonowania urządzeń użytku
publicznego, awarii sieci wodociągowych
kanalizacyjnych, gazowych i energetycz-
nych. 

W związku z kontrolami przestrzega-
nia ustawy z dn. 13 września 1996 r.
o utrzymaniu porządku i czystości w gmi-
nach DzU Nr 132 poz. 622 skontrolowa-
no posesje prywatne i podmioty gospo-
darcze w związku ze zgłoszeniami miesz-
kańców (doraźnie): 21 ulic na terenie
Zalesia Górnego, Chylic, Głoskowa, Wo-
li Gołkowskiej, Bobrowca, Julianowa,
Wólki Kozodawskiej. Kompleksowo
skontrolowano sołectwa: Żabieniec, Ru-
nów, Gołków, Jastrzębie, Antoninów,

Kuleszówka, Siedliska, Chojnów, Jesów-
ka, Łbiska. 

W 2005 r. odnotowano bardzo duży
wzrost ilości wykroczeń, o czym świadczy
ilość nałożonych grzywien w drodze
mandatu karnego. Czterokrotny wzrost
ilości grzywien jest związany z intensyfi-
kacją działań związanych z kontrolami
przestrzegania przepisów o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach, kontroli
przestrzegania przepisów ruchu drogo-

wego oraz wykorzystaniem systemu mo-
nitorowania miasta. Wykorzystanie sys-
temu monitoringu najlepiej obrazuje
bardzo duży wzrost liczby mandatów za
wykroczenia nałożone w związku z usta-
wą o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi. Przed
wprowadzeniem systemu wykroczenia
związane ze spożywaniem alkoholu
w miejscu publicznym były bardzo trud-
ne do udowodnienia.

Sprawozdanie z działalności
straży miejskiej w Piasecznie w 2005 roku.
Straż miejska Piaseczno w 2005 r. wykonywała obo-
wiązki wynikające z ustawy o strażach miejskich, in-
nych ustaw oraz aktów prawa miejscowego w 14-osobo-
wej obsadzie (komendant oraz 13 funkcjonariuszy),
a od lipca w składzie pomniejszonym o dwóch funkcjo-
nariuszy.

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 Fir-
my POLKOMTEL S. A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zawiadamiam strony,
iż decyzją z dnia 2006-03-02 znak UiA 7331/G/CP/8/06 ustaliłem lokalizację inwestycji celu pu-
blicznego polegającą na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM BT1 0633 „RO-
BERCIN” o wysokości wieży stalowej h=41,0 m wraz z zespołem BTS UltraSiteOutdoor i linią
zasilającą NN na działce nr ewid. 14 położonej we wsi Wola Gołkowska Gm. Piaseczno. 

Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy po zapoznaniu
się z tematem, mają prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie ul. Senatorska 35 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni licząc od dnia niniej-
szego obwieszczenia. (Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji,
określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasad-
niające to żądanie). 

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

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
Wiceburmistrz Andrzej Swat

Obwieszczenie

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (DzU Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.) w związku z wpłynięciem wniosku
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w PIASECZNIE ul. Elektroniczna 4 zawiadamiam strony,
iż decyzją z dnia 13.03.2006 r. znak UiA 7331/G/CP/10/06 ustaliłem lokalizację inwestycji celu
publicznego polegającą na budowie chodnika i wjazdów w ulicy Dworskiej na działkach nr ew. 83
i 80/1 położonych we wsi Chyliczki gm. Piaseczno. 

Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy po zapoznaniu
się z tematem, mają prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie ul. Senatorska 35 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni licząc od dnia niniej-
szego obwieszczenia. (Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji,
określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasad-
niające to żądanie) 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
Wiceburmistrz Andrzej Swat

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dn.
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (DzU Nr 80 z dn.
10.05.2003 r. poz. 717) w związku z wpłynię-
ciem wniosku Zarządu Dróg Powiatowych
w Piasecznie z siedzibą 05-500 Piaseczno ul.
Elektroniczna 4, zawiadamiam strony, iż decy-
zją z dnia 2006-03-08 znak UiA
7331/G/CP/5/06 ustaliłem lokalizację inwesty-
cji celu publicznego polegającą na budowie dro-
gi powiatowej nr 01341 - ul. Piaseczyńskiej na
odcinku od granicy gminy Tarczyn do pętli au-
tobusowej w miejscowości Złotokłos Gm. Pia-
seczno, obejmującej budowę jezdni o szeroko-
ści 5,50 m z betonu asfaltowego gr. 12,0 cm na
podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego
gr. 20,0 cm, obramowanej krawężnikiem beto-
nowym 15x30x100 cm oraz chodnika po stro-
nie wschodniej drogi (od strony działek położo-
nych we wsi Złotokłos) szer. 2,0 m ÷ 1,5 m
zkostki betonowej gr. 6,0 cm i rowu odwadnia-
jącego po stronie zachodniej drogi (od strony
działek położonych we wsi Szczaki) dla przeję-
cia wód opadowych na działkach położonych:
nr ewid. 338 we wsi Szczaki i 84 we wsi Złoto-
kłos Gm. Piaseczno

Strony, których interesu prawnego lub
obowiązku przedmiot sprawy dotyczy po zapo-
znaniu się z tematem, mają prawo wniesienia
odwołania do Samorządowego Kolegium Od-
woławczego 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 wska-
zywać dowody uzasadniające to żądanie).
Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu
w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno ul. Kościuszki 5, pokój 48. 
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Wiceburmistrz Andrzej Swat

Obwieszczenie

Piaseczyńska 
straż miejska 
wyposażona zo-
stała w środki 
ochronne do 
zwalczania 
ognisk epide-
miologicznych, 
m.in. ptasiej 
grypy.
Na wniosek
Zespołu 
Zarządzania 
Kryzysowego
urząd miasta zakupił ostatnio 50 sztuk kombinezonów ochronnych, pół-
masek filtrujących i gogli ochronnych oraz po 25 par osłon na buty i ręka-
wic ochronnych. Koszt jednego kompletu wynosi kilkadziesiąt złotych. Jest
to sprzęt produkowany przez renomowane europejskie firmy w pełni speł-
niający wymogi w stosowanych procedurach. 

Zaznaczamy,
że w naszym
powiecie nie
było dotych-
czas żadnych
s y m p t o m ó w
ptasiej grypy,
strażnicy jedy-
nie testowali
i prezentowali
nowy sprzęt.
Zawsze lepiej
dmuchać na
zimne...

S t r ó j
dla strażnika

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wylezińskifot. Ł. Wyleziński



Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

samochodu marki Ford Transit 

rok produkcji 1989, poj. 2.0, przebieg 383.648 km
Cena wywoławcza: 900,00 zł

Pojazd można oglądać do 31 marca w godz. 14-15:30
W celu uzyskania dodatkowych informacji

należy skontaktować się
z Panem Grzegorzem Chrabałowskim

tel. 022 70 17 677
Oferty należy składać do dnia 31.03.2006 do godz. 15.30
w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5,

pok. 89 w zamkniętej kopercie z napisem „Ford Transit”
Oferta powinna zawierać: 

- Imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy
- Oferowaną cenę

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

KOMUNIKATY22 marca, nr 3 (136) 2006 7

Stopka redakcyjna
Aktualne urzędowe adresy e-mailowe:
urzad@gmina-piaseczno.pl
info@gmina-piaseczno.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej
Antoni Rosłon   
rada-miejska@gmina-piaseczno.pl

Burmistrz Józef Zalewski 
zalewski@gmina-piaseczno.pl

Wiceburmistrz Andrzej Swat 
swat@gmina-piaseczno.pl

Wiceburmistrz Jacek Zwoliński
zwolinski@gmina-piaseczno.pl

Rada Miejska 
rada-miejska@gmina-piaseczno.pl

GMINA W SIECI:
www.gmina-piaseczno.pl,
www.piaseczo.eobip.pl

Redaktor naczelny: Andrzej Swat 

Zespół redakcyjny: Biuro Promocji i
Informacji (Daniel Putkiewicz,
Łukasz Wyleziński,  Magda Markuszewska,
Adam Grzegrzółka)

Współpraca: Piotr Bąk, piaseczno.info

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Adres:
05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5 pok. 96
tel. 0 22 70 17 651,
gazeta@gmina-piaseczno.pl

Za treść listów i ogłoszeń redakcja nie
odpowiada. Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania niezamówionych materiałów.

Skład, redakcja techniczna, 
opracowanie graficzne: 
Galia Reklama Poligrafia 

U i A 0621/ZP/15/06

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

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU Nr 80, poz. 717) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały Nr 1117/XLVI/2006
z dnia 31.01.2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi GOŁKÓW, obejmującej
obszar, zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały. 

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

Burmistrz Miasta I Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Obwieszczenie

U i A 0621/ZP/14/06

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

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU Nr 80, poz. 717) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały Nr 1118/XLVI/2006
z dnia 31.01.2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie
Nr 369/XVI/03 z dnia 20.11.2003 r. dotyczącej zmiany uchwały Rady Miej-
skiej w Piasecznie Nr 162/VIII/03 z dnia 24.04.2003 r. o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
JESÓWKA obejmującej obszar, zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwa-
ły. 

Przedmiotem planu jest przygotowanie terenów pod zabudowę jednoro-
dzinną z zachowaniem zasad ochrony środowiska. 

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

Burmistrz Miasta I Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU Nr 80 z dn. 10.05.
2003 r. poz. 717) w związku z wpłynięciem wniosku Przedsiębiorstwa Budownictwa Lądowego „Mazowieckie Mosty” Spółka z o. o. z siedzi-
bą 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Przemysłowa 13, zawiadamiam strony, iż decyzją z dnia 2006-03-15 znak UiA 7331/G/CP/11/06 ustaliłem
lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie dwóch przejść - tuneli żelbetowych dla płazów pod ulicą Lipową (droga powia-
towa) wraz z systemem żelbetowych płotków naprowadzających, umożliwiających bezkolizyjną migrację płazów do siedlisk docelowych, 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 Gło-
sków gm Piaseczno, Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy po zapoznaniu się z tematem, mają prawo
wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Senatorska 35 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni
licząc od dnia niniejszego obwieszczenia. 

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

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
Wiceburmistrz Andrzej Swat

Obwieszczenie

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU Nr 80 poz.
717 z dnia 10 maja 2003 r.) w związku z wpłynięciem wniosku Pana Waldemara Grądzkiego 05-500 Mysiadło ul. Topolowa 15/3
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej wraz z przyłączami w ul. Szaniec na dz. nr
ew. 768/ i 768/8 w Gołkowie gm. Piaseczno, iż decyzją z dnia 09.03.2006 r. znak UiA 7331/G/CP/9/06 ustaliłem lokalizację inwe-
stycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej wraz z przyłączami w ul. Szaniec na dz. nr ew. 768/3 i 768/8 w Gołko-
wie gm. Piaseczno. 

Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy, po zapoznaniu się z tematem, mają prawo wniesie-
nia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni li-
cząc od dnia niniejszego obwieszczenia. (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 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pok. 48. 
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Wiceburmistrz Andrzej Swat

Obwieszczenie

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU Nr 80 poz.717 z dnia
10 maja 2003 r.) w związku z wpłynięciem wniosku- Zakład Energetyczny Warszawa-Teren  S.A. Rejon Energetyczny Jeziorna, 05-520 Jeziorna
ul. Piaseczyńska 52 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji polegającej na budowie
napowietrznej linii energetycznej nn 0,4 kV wraz z   przyłączami na działkach nr ew. 690 i 476  położonych we wsi Bogatki gm. Piaseczno, iż
decyzją  z  dnia  08.03.2006 r. znak UiA 7331/G/CP/7/06 ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego  polegającej na budowie
napowietrznej linii  energetycznej nn  0,4  kV  wraz z przyłączami na  działkach  nr  ew.  690 i  476 położonych we wsi Bogatki gm. Piaseczno.  

Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy, po zapoznaniu  się z tematem, mają prawo wniesienia
odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od dnia
niniejszego  obwieszczenia. (Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty  odnoszące  się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego
przedmiotem  odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie).

Przedmiotowa  decyzja  znajduje  się  do  wglądu  w  godzinach  pracy  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Piaseczno  ul.  Kościuszki  5  pok.  48.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Wiceburmistrz Andrzej Swat

Obwieszczenie

Osiem konkursów obejmuje następujące zadania:

W obszarze kultury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa kul-
turowego Piaseczna:
1. Konserwacja pomnika i utrzymanie zieleni na Zimnym Dole w La-
sach Chojnowskich. 
2. Środki potrzebne do odpowiedniego uhonorowania miejsc pamię-
ci i osób już nie żyjących poległych w czasie wojny. 
3. Organizacja integracyjnych imprez kulturalnych służących uczcze-
niu pamięci i zapaleniu symbolicznego znicza na grobach poległych (czę-
sto nieznanych) żołnierzy - pielgrzymki i wycieczki (dojazd, zakwatero-
wanie). 
4. Materiały pomocnicze niezbędne do formalnego funkcjonowania
komórki. 

W obszarze działalności kulturalnej, oświatowej, material-
nej oraz współudział w obchodach rocznic narodowych na
terenie Piaseczna: 
1. Współudział w obchodach Świąt Narodowych (uroczystości rocz-
nicowe). 
2. Rozwijanie koleżeństwa, przyjaźni i więzi międzyludzkich („uroczy-
stości Wielkanocne”, „dzielenie się opłatkiem”). 
3. Podtrzymywanie pamięci o wspólnej walce i uczczenie poległych
w czasie wojny (wyróżnienie działaczy społecznych i bohaterów wojen-
nych). 
4. Materiały pomocnicze potrzebne do funkcjonowania organizacji ja-
ko komórki formalnej. 

 W zakresie rozwijania kontaktów i współpracy miedzy
społeczeństwami lokalnymi Gminy Piaseczno: 
1. Konserwacja, odbudowa i ochrona zabytkowych obiektów kolejo-
wych, wpisanych do rejestru zabytków pod nr 1586 - A. 
2. Utrzymanie funkcji transportowej i komunikacyjnej obecnej Piase-
czyńskiej Kolei Wąskotorowej i generowanie w tym zakresie nowych
funkcji, zwłaszcza w obszarze turystyki, muzealnictwa, ekologii i promo-
cji własnej regionu. 
3. Przygotowanie i realizacja specjalnej oferty dla dzieci i młodzieży
w zakresie krajoznawstwa, edukacji i wychowania oraz wypoczynku. 

W obszarze kultury, pamięci zesłańców na przymusowe

roboty na Syberię oraz ochrony dziedzictwa kulturowego
Piaseczna: 
1. Organizacja spotkań integracyjnych służących podtrzymywaniu pa-
mięci o wszystkich zesłanych i poległych na przymusowych robotach
w czasie wojny i po jej zakończeniu. 
2. Organizacja wyjazdów na wystawy upamiętniające i przedstawiają-
ce materiały z sytuacji zesłańców. 
3. Fundusze pozwalające na spotkania przedświąteczne w towarzy-
stwie osób dzielących niegdyś los zesłania oraz uczcić pamięć tych, któ-
rzy nie przeżyli trudów pracy w obozach. 
4. Środki niezbędne do funkcjonowania i prowadzenia działalności jako
komórka administracyjna. 

W obszarze kultury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa kul-
turowego Piaseczna: 
1. Organizacja i wdrażanie projektów i programów obejmujących róż-
ne obszary kultury. 
2. Organizacja spotkań integracyjnych o tematyce historycznej dla
mieszkańców w nowoutworzonym muzeum w Piasecznie. 
3. Organizacja integracyjnych imprez kulturalnych - przywrócenie
tradycji „Jarmarku Piaseczyńskiego“. 
4. Organizacja imprez kulturalnych propagujących wiedzę o Unii Eu-
ropejskiej (dołączenie Piaseczna do miast biorących udział w Europej-
skich Dniach Dziedzictwa). 
5. Kontynuacja prac związanych z pomocą Polakom zamieszkałym od
lat na Ukrainie, Litwie i Białorusi, a znajdujących ciężkiej sytuacji mate-
rialnej. 

Materiały wraz z warunkami konkursu można pobierać
bezpłatnie za pokwitowaniem w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno: 
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej, pok. nr 16

Tel. 022 70 17 519
Ramowy wzór wniosku jest dostępny bezpośrednio 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 30.03. 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 pożytku publicznego i o wolonta-
riacie (DzU z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.) na dotacje z budżetu gminy Piaseczno na realizację poni-
żej proponowanych 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 Piaseczno z organizacjami pozarządowymi na lata 2006-2008”.



XI PZPR

22 marca, nr 3 (136) 20068 SPORT I KULTURA

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

IMPREZY: 
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

X I X P e P e 
Od 1988 roku Ośrodek Kultury w Piasecznie organizuje Przegląd Młodzieżowych

Zespołów Muzycznych PEPE. 22 kwietnia 2006 r. odbędzie się 19. edycja imprezy. 
Jest to przegląd skierowany do młodych twórców muzyki z całej Polski bez ukierun-

kowania na konkretny styl czy muzyczną modę. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzię-
cia udziału w PEPE, niezależnie od tego, czy muzykę, jaką grają, określą mianem hard co-
re, funk, rock, folk, rock and roll, pop, psychodelic, art rock, industrial, fussion, reggae,
metal, ska, soul, nu metal, grind core, punk, rnb, drum'n'bass, psychobilly, gothic, rap,
grunge, brit pop, jungle, trash, trip-hop, new wave, blues, hard rock czy ambient... 

Jak co roku na laureatów PEPE czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. 
Spośród nadesłanych zgłoszeń do udziału w XIX PEPE zostanie zakwalifikowanych 20 ze-
społów. 
Termin nadsyłania materiałów (demo, historia zespołu) - 12 kwietnia 2006 r. 

Impreza rozpocznie się w sobotę 22 kwietnia 2006 r. ok. godz. 9 losowaniem kolej-
ności występów na scenie. 

Przesłuchania potrwają od 10 do popołudnia. 
Każdy z uczestników będzie miał ok. 20 minut na zaprezentowanie dwóch utworów.

Będzie to czas na scenie na zainstalowanie się i zagranie przygotowanego materiału. Juro-
rzy mogą poprosić o wykonanie trzeciego przygotowanego na PEPE utworu. 

Wyniki przeglądu ogłoszone zostaną tego samego dnia ok. godziny 18.30, a laureat
Grand Prix zaproszony zostanie do zagrania koncertu poprzedzającego występ gościa spe-
cjalnego. 

W TYM ROKU GOŚCIEM PRZEGLĄDU BĘDZIE BRYGADA KRYZYS
Info: Tomasz Strzeżek, tel. 0 22 756 76 00,

faks 737 10 52, 0-509 300 360, imprezy@kulturalni. pl

W tegorocznym Piaseczyńskim

Zlocie Piosenki Różnej - 4 marca

2006 r. - przesłuchanych zostało 26

wykonawców. Pierwsze miejsce za-

jął, a tym samym otrzymał nomina-

cję na Studenckiego Festiwalu Pio-

senki w Krakowie otrzymał Marcin

Skrzypczak ze Starogardu Gdań-

skiego. Oprócz koncertu laureatów

piaseczyńska publiczność wysłucha-

ła także mocno energetycznego re-

citalu Pawła Górskiego z zespołem

24h oraz lirycznego, pełnego reflek-

sji recitalu Elżbiety Adamiak

OK

W kategorii klas gimnazjalnych
bezkonkurencyjne okazały się
dziewczyny z Gimnazjum nr
2 w Piasecznie śpiewające a capel-
la utwór „Stand by me”, wywołu-
jąc burze oklasków i wzbudzając
niekłamany podziw wśród publicz-
ności. 

Pomysłodawcą konkursu jest
Filip Łopuski, nauczyciel języka
angielskiego w Niepublicznej
Szkole Podstawowej nr 72 w Ja-
zgarzewszczyźnie. Celem festiwalu
jest rozpowszechnianie nauki języ-
ka angielskiego poprzez dobrą za-
bawę. 

Patronat nad imprezą objął sta-
rosta piaseczyński.                  OK

Festiwal Piosenki Angielskiej
Ponad 50 uczniów ze szkół naszego powiatu wzięło udział w I Piaseczyńskim Festi-
walu Piosenki Angielskiej, który odbył się 17 lutego w Ośrodku Kultury. Spośród
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów jury wytypowało zwycięzców w trzech ka-
tegoriach wiekowych. 

Organizatorami i sponsorami za-
wodów byli Akademicki Związek
Sportowy we współpracy z Pedago-
gium, Wyższą Szkołą Pedagogiki Reso-
cjalizacyjnej, i wychowawca OSW Rey-
monta, Andrzej Dąbek - twórca War-
szawskiej Ligi Piłki Nożnej Ośrodków
Wychowawczych i Domów Dziecka.
Turniej organizowany był w ramach
programu autorskiego LIGI INTE-
GRACYJNE - wspólnej inicjatywy PE-
DAGOGIUM I AZS Środowisko War-
szawa. 

Etatowym reprezentantem powia-
tu piaseczyńskiego w piłkarskich im-
prezach dla tzw. „trudnej młodzieży”
jest ostatnio reprezentacja Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego z Piaseczna.
Chłopcy znakomicie radzili sobie
w Warszawskiej Lidze Ośrodków Wy-
chowawczych i Domów Dziecka gdzie

zajęli szóstą lokatę premiowaną awan-
sem do I ligi. 

W zmaganiach w Ursusie w pierw-
szym meczu zremisowali z gospodarza-
mi, Zespołem Szkół Specjalnych 2:2.
W drugim spotkaniu chłopcy z Pia-
seczna rozgromili Pogotowie Opie-
kuńcze Bonifacego 5:1, by w trzecim
zremisować z Gimnazjum Specjalnym
nr 157 w stosunku 3:3. Niestety
w ćwierćfinale czekali na naszą repre-
zentację późniejsi zwycięzcy turnieju,
zespół OSW z Reymonta, którzy nie
pozwolili rozwinąć skrzydeł drużynie
z Piaseczna i wygrali 9:0. Ostatecznie
Piaseczno uplasowało się na miejscach
5-8, co jest olbrzymim sukcesem, bio-
rąc pod uwagę liczbę drużyn zgłoszo-
nych do turnieju i wysoki poziom tych
zawodów. Najlepszym zawodnikiem
drużyny z Ośrodka przy ul. Szpitalnej

był strzelec pięciu bramek Sławomir
Rawski, uczeń 2 klasy Szkoły Zawodo-
wej. 

Miejmy nadzieję, że ten bardzo
udany turniej halowy będzie miał swo-
ją kontynuację wiosną na otwartym
powietrzu. Już w marcu rusza runda
wiosenna Warszawskiej Ligi Piłkarskiej
Ośrodków Wychowawczych i Domów
Dziecka, gdzie w I lidze występować
będzie drużyna SOSW Piaseczno.

Życzymy
powodzenia! 

Jacek Kowalski
- pedagog w Specjalnym Osrodku
Szkolno-Wychowawczym przy ul.
Szpitalnej w Piasecznie i wicepre-
zes Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Estera Piaseczno”.

PIŁKARSKA KADRA CZEKA
W ostatni weekend lutego w hali Zespołu Szkół Specjalnych nr 150 w Ursusie odby-
ły się dwudniowe zawody piłkarskie dla młodzieży z Ośrodków Wychowawczych
i Domów Dziecka. 

Po raz XXIX Mazowieckie Centrum
Kultury i Sztuki organizuje Konkurs Recyta-
torski Warszawska Syrenka konkurs adreso-
wany do uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych z województwa warszaw-
skiego. W Piasecznie, w etapie gminnym
wystartowało stu uczniów. Zwycięzcy po-
szczególnych kategorii wiekowych reprezen-

tować będą gminę i powiat w etapie woje-
wódzkim (Mateusz Chudek z Filii SP nr
5 w Piasecznie - w kategorii klas 0-III, Anna
Pietrzak ze SP wGłoskowie - wkategorii IV-
VI klas, Adrianna Kołacińska z Gimnazjum
w Zalesiu Górnym - w kategorii klas gimna-
zjalnych.

OK

Warszawska Syrenka

Fundatorzy nagród:
Wydawnictwo LONGMAN

oraz Szkoła Językowa LINGUA NOVA

fot. OK


