
To już 49. edycja zawodów, w któ-
rych udział biorą najlepsze polskie kolar-
skie grupy zawodowe i amatorskie oraz
goście z zagranicy. Zeszłoroczny wyścig
przyciągnął na ulice miasta setki kibiców,
którzy obserwowali walkę peletonu na
mecie, a wcześniej szybki przejazd kolarzy
ulicami Piaseczna.

W tym roku impreza umieszczona
jest w Kalendarzu Światowym UCI, a na
starcie stanie 140 kolarzy z 18 zespołów.
Wyścig podzielony jest na sześć etapów.
Rywalizacja rozpoczyna się 25 lipca
w Sarnakach, a kończy 29 lipca jazdą na
czas w Kozienicach.

W Piasecznie obserwować będziemy
finisz IV etapu. Kolarze startujący
w Czerwińsku, po przejechaniu 140 km
pojawić powinni się w naszym mieście
ok. godz. 15.
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Sprawozdanie z sesji RM

● s. 2, 3, 7

R E K L A M A

CMYK

Sprawozdanie z pracy
burmistrza

● s. 6

Open Hard Core Fest
29 lipca 2006 r.

● s. 8

54. sesja 

Rady Miejskiej odbędzie

się 31 sierpnia

o godz. 9

w sali konferencyjnej

Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 

ul. Kościuszki 5

Mazovia Tour

Wyścig dookoła Mazowsza
Już po raz trzeci z rzędu
Piaseczno będzie gospoda-
rzem finiszu IV etapu Mię-
dzynarodowego Wyścigu
Kolarskiego „Mazovia To-
ur“ - Dookoła Mazowsza.
W piątek 28 lipca ok. godz.
15.30 kolarze przekroczą
metę w centrum miasta
przy ulicy Sierakowskiego,
obok skweru Kisiela.

Celem opracowania studium
jest określenie polityki przestrzen-
nej gminy, w tym lokalnych zasad
zagospodarowania przestrzennego
- czyli tego, co i gdzie można budo-
wać. Najpierw opisuje się w nim
stan obecny, a następnie określa
kierunki rozwoju i planowane
zmiany w strukturze przestrzennej
gminy. 

Ustalenia zapisane w studium
są wiążące dla przygotowywanych
w następnej kolejności planów za-
gospodarowania przestrzennego.
Plany te muszą być zgodne ze stu-
dium. 

Studium wyznacza kierunki
rozwoju i pokazuje zarówno miesz-
kańcom gminy, jak i inwestorom
gdzie, w przyszłości powstaną osie-
dla, drogi, a gdzie zakłady produk-

cyjne. Dzięki temu kupując działkę
budowlaną, wiemy dokładnie co
można na niej postawić, a kupując
mieszkanie, wiemy, jaki będziemy
mieli widok z okna. 

Mieszkańcy gminy Piaseczno
złożyli ponad 400 uwag do projek-
tu studium. Zdecydowana więk-
szość z nich została uwzględniona
przez burmistrza. Z tymi najbar-
dziej kontrowersyjnymi zapoznała
się Rada Miejska. Ponieważ uwag
było dużo, a należało je rozpatrzyć
wnikliwie, Rada zbierała się w tej
sprawie aż trzy razy. Przy uchwala-
niu tak ważnego dokumentu jak
studium, taka staranność jest jed-
nak niezbędna i jak najbardziej
uzasadniona. 

Red.

Studium zagospodarowania uchwalone!
Rada Miasta i Gminy Piaseczno uchwaliła nowe studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Piaseczno. To jeden z najważ-
niejszych dokumentów regulujących zagospodarowanie
przestrzenne w gminie. Jest punktem wyjścia do sporzą-
dzania miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego, które muszą uwzględniać jego ustalenia.

Józef Zalewski - burmistrz miasta i gminy Piaseczno: 

Uchwalono konstytucję ładu
przestrzennego naszej gminy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania to dokument pod-
stawowy, konstytucja ładu przestrzennego gminy, na podstawie której bę-
dziemy opracowywali nowe plany zagospodarowania przestrzennego. Cieszę
się, że dzięki dwuletniej pracy urzędników oraz radnych mieszkańcy zyskali

kolejny, po strategii rozwoju gminy oraz programie rozwoju lokalnego, tak
ważny dokument, który pozytywnie wpłynie na uporządkowany
i zrównoważony rozwój Piaseczna. 

W studium wyjaśnione zostały kontrowersje związane z terenem
produkcyjnym w Głoskowie. Wiadomo już, że nie powstanie tam
żadna ubojnia. 

W czasie pracy nad dokumentem w Piasecznie nasiliły się uza-
sadnione protesty związane z ostatnimi inwestycjami deweloperów, którzy coraz bardziej bez-
względnie wykorzystują teren miasta pod budowę bloków. To, niestety, efekt decyzji podjętych
jeszcze w poprzedniej dekadzie. Część z radnych, którzy w latach 90. uchwalali plan zagospo-
darowania, uważała, że należy na jak największym obszarze miasta dopuścić budownictwo
wielorodzinne. Niektórzy byli zapewne przekonani, że bloków nie będzie się stawiało tam, gdzie
już istnieją budynki jednorodzinne. Ponadto gmina wydawała wtedy dodatkowy dokument
tzw. warunki zabudowy i zagospodarowania, w którym określała, co można wybudować i mo-
gła w pewnym zakresie regulować zapisy planu. Prawo zostało jednak zmienione i dzisiaj in-
westor, występując do starostwa o pozwolenie na budowę, sam czyta i interpretuje zapisy pla-
nu. Właściwie gmina jest z tej procedury wyłączona. Tę zmianę wykorzystali od razu niektó-
rzy deweloperzy, lokalizując nieraz bez jakiejkolwiek logiki bloki wśród zabudowy jednorodzin-
nej. To trzeba zmienić i zrobić w mieście porządek. Taką możliwość otwiera studium. Konsul-
tuję się z ekspertami i na najbliższej sesji Rady Miejskiej przedstawię projekt uchwały w spra-
wie zmiany planu zagospodarowania miasta. Musimy zrobić to mądrze, aby z jednej strony
nie narazić gminy na gigantyczne odszkodowania, a z drugiej zapewnić mieszkańcom teraz
i w przyszłości spokojne i wygodne warunki życia.

SITA PUK Piaseczno

Współorganizatorzy IV etapu
wyścigu Mazovia Tour:

Gmina PiasecznoPowiat Piaseczyński

Współpraca:

Kostka z Kościuszki
nie zginie!

Gdzie jest kostka bazaltowa,
którą wykopano spod asfaltu re-
montowanej ulicy Kościuszki? z ta-
kim pytaniem zwróciło się do
Urzędu kilkanaście osób. Urząd za-
pewnia, że kostka nie zgnie. Zosta-
ła złożona na terenie dworca kolej-
ki wąskotorowej. Towarzystwo
Przyjaciół Kolei Wąskotorowej wy-
korzysta ją do remontu peronów
w zabytkowym kompleksie przy ul.
Sienkiewicza.

Więcej o modernizacji dróg czytaj
● s. 5

Kolejką na piknik

● s. 5

Okręgi wyborcze

● s. 4

Kisiel dla Młodych

● s. 4

Złotokłos najlepszy

● s. 4

Sponsor lokalny:

Ochotnicza Straż Pożarna
Komenda Powiatowa Policji

w Piasecznie
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W dniu 25.05.2006 r. odbyła się 50.
sesja Rady Miejskiej w Piasecznie. Na po-
czątku wprowadzono dodatkowo do po-
rządku obrad cztery projekty uchwał w pil-
nych, bieżących sprawach. Tradycyjnie
przyjęto złożone sprawozdania z pracy bur-
mistrza i przewodniczącego Rady w tym
okresie. Radni złożyli wnioski i interpelacje.

Rada przyjęła uchwały budżetowe
zwiększające lub zmniejszające wydatki nie-
objęte głównym planem na bieżący rok. 

Przyjęto uchwałę o kolejnej pomocy
gminy dla Komendy Powiatowej Policji
w Piasecznie. Dla tzw. rewiru dzielnico-
wych sekcji prewencji dofinansowano
w kwocie 4 tys. zł zakup rowerów w celu
usprawnienia pracy funkcjonariuszy na te-
renie miasta. Przyznano dodatkowe środki
w kwocie 100 tys. zł na realizację projektu
systemu informacji elektronicznej o miej-
scowych planach zagospodarowania prze-
strzennego. Przyjęto zwiększoną o 42 tys. zł
dotację wojewody mazowieckiego przezna-
czoną na stałe dodatki dla pracowników so-
cjalnych.

Kolejna uchwała zwiększyła o 111 tys.
zł. wydatki z nadwyżki budżetowej na reali-
zację niezbędnych prac remontowych
w obiektach prowadzonych przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Piasecznie, Bo-
gatkach, Woli Gołkowskiej i Zalesiu Gór-
nym. Przyznano pomoc finansową w wyso-
kości 10 tys. zł na remont budynku miesz-
kalnego po pożarze oraz dofinansowanie re-
habilitacji osoby niepełnosprawnej w kwo-
cie 5 tys. zł. 
Po ożywionej dyskusji Rada przyznała 563
tys. zł na budowę boiska ze sztucznej trawy
do piłki nożnej przy Gimnazjum nr 2 w al.
Kalin, zmniejszając znacznie przewidzianą
pierwotnie we wniosku wartość i zakres ro-
bót.

Następnie przyznano 40 tys. zł na wy-
konanie projektu budowy ulicy Bukowej
i alei Kalin, spełniając tym wystąpienie po-
wołanej przez mieszkańców Zalesia Grupy
Inicjatywnej poparte postulatem mieszkań-
ców tych ulic oraz dyrekcji tamtejszych
szkół. Zadanie to początkuje realizację pro-
gramu budowy dróg na terenie Zalesia Dol-
nego stosownie do wniosków mieszkań-
ców. Koncepcja organizacji ruchu na uli-
cach Zalesia Dolnego jest w trakcie opraco-
wania.

Kwotę 450 tys. zł przeznaczono na re-
mont przejętego przez gminę byłego hotelu
pracowniczego przy ul. Puławskiej z prze-
znaczeniem na rotacyjne mieszkania socjal-
ne, gdzie 49 uzyskanych małych lokali
w znacznym stopniu zmniejszy komunalny
problem mieszkaniowy. 

Na remont nawierzchni ulic: Geode-
tów, Wojska Polskiego, Nadarzyńskiej, Po-
morskiej, Wiśniowej w Piasecznie oraz ulic
L. Abramowicza w Głoskowie, Orzechowej
w Robercinie i ułożeniu kostki brukowej
przy świetlicy w Woli Gołkowskiej przyzna-
no łącznie 542 tys. zł. 

Na nakładkę asfaltową ul. Głównej
w Bobrowcu z utwardzeniem 16 skrzyżo-
wań dróg bocznych rada przyznała kwotę
380 tys. zł. 

Z rezerwy celowej przesunięto 20 tys.
zł na odbudowę dachu spalonego budynku
mieszkalnego przy ul. Pomorskiej, w któ-
rym tragicznie zginął mąż otrzymującej nie-
wielkie świadczenia inwalidki. 

Na organizację kolonii letnich dla mło-
dzieży z Ukrainy, zakup wyposażenia oraz
na organizację letnich i zimowych obozów
sportowych przyznano kwotę 24 900 zł.
Następnie radni, uzupełniając skład prezy-
dium Rady, powołali Andrzeja Rutkowskie-
go na funkcję wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej. Rada powołała Józefa Wierz-
chowskiego w skład komisji kultury fizycz-
nej, sportu i turystyki. 
Ponadto Rada Miejska w Piasecznie na
wniosek Zbigniewa Muchy wystąpiła z ape-
lem do władz państwowych i partii politycz-
nych o wprowadzenie zmian w ordynacjach
wyborczych, aby najbliższe wybory parla-
mentarne i samorządowe odbyły się tylko
w okręgach jednomandatowych.

Kolejne uchwały dotyczyły nabycia na
rzecz gminy niewielkich działek we wsi Je-
sówka i Bobrowiec pod drogi gminne, zie-
leń i ewentualną budową kanalizacji.

Radni przyjęli jednogłośnie darowiznę
na rzecz gminy w postaci niezabudowanej
działki na terenie Osady Pólko z przezna-
czeniem na budowę przepompowni ście-
ków. Również na podobny cel zdecydowa-
no o zakupie działki we wsi Żabieniec.

Większością głosów Rada nie podjęła
uchwały oddalającej skargę p. Górniakow-
skiego o naruszenie charakteru zabudowy
fragmentu miasta objętego opieką konser-

watorską, gdzie inwestor wystąpił do staro-
stwa o pozwolenie na wielorodzinną zabu-
dowę w bezpośredniej bliskości z budynka-
mi jednorodzinnymi. Zdaniem radnych
prawo do wysokiego budownictwa w mie-
ście nie może stanowić obowiązku takiej za-
budowy szczególnie w rejonach uznanych za
zabytkowe. 

Oddalono skargę właścicieli działek na
naruszenie ich interesu prawnego dotyczą-
cego zagospodarowania rejonu pomiędzy
ulicami Jana Pawła II, Dworcową, Nada-
rzyńską i Czajewicza. 
Jednogłośnie radni przyjęli uchwałę w spra-
wie zmiany planu zagospodarowania prze-
strzennego części Zalesia Górnego przy ul.
Jasnej.

Na kwotę 630 zł ustalono wysokość
najniższego zasadniczego wynagrodzenia
pracowników oświaty niebędących nauczy-
cielami, przyjęto też znowelizowaną treść
regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz
stawek dodatków i szczegółowych warun-
ków ich przyznawania, sposobu obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiaro-
we i godziny doraźnych zastępstw dla na-
uczycieli zatrudnionych w szkołach prowa-
dzonych przez gminę Piaseczno na 2006
rok.

Radni oddalili skargę na działalność
burmistrza dotyczącą trwającej przebudowy
ul. Tulipanów w Piasecznie jako bezzasad-
ną. 

Nie przyjęto również wezwania Rady
Miejskiej do usunięcia naruszenia prawa
skarżącego uchwałę w sprawie zaliczenia
dróg publicznych mieszkańca w części doty-
czącej ulic Frezji i Konwalii.

Na zgłoszone przez radnych wnioski
i interpelacje skierowane do burmistrza
stwierdzono, iż odpowiedzi zostaną udzie-
lone pisemnie.

Pełna treść protokółu z sesji dostępna
jest na stronach internetowych Urzędu.
Po zakończeniu sesji wszystkie uchwały
podjęte przez Radę zostały przesłane do
wojewody mazowieckiego, Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz
burmistrza.

Pełny protokół z sesji
Rady Miejskiej oraz uchwały

dostępne są na stronie internetowej

www.piaseczno.eu

Sprawozdanie z 50. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
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W okresie sprawozdawczym obrado-
wały komisje:

Komisja finansów - na dwóch posiedze-
niach rozpatrywała sprawozdanie z wykonania
budżetu za pierwszy kwartał 2006 roku oraz
opiniowała uchwały przekazane do biura Rady.
Ponadto wystąpiła do Burmistrza z następują-
cymi wnioskami: 
- w sprawie dofinansowania zakupu niezbęd-
nego wyposażenia dla Gimnazjum nr 1 na za-
kup 50 łóżek, 50 szafek nocnych oraz 6 szaf
ubraniowych za kwotę 24 900 zł; 
- w sprawie rozszerzenia zadania tj. projektu
ul. 17 stycznia od ul. Staszica do ul. Przedwio-
śnia ze skrzyżowaniem (zamiast do ul. Rejta-
na);
- w sprawie ograniczenia budowy kompleksu
sportowego przy Gimnazjum nr 2 do budowy
w 2006 r. boiska do piłki nożnej ze sztucznej
trawy za kwotę 844 tys. zł; 
- w sprawie przyznania dotacji w kwocie 20
tys. zł z rezerwy Rady na wykonanie remontu
dachu po spaleniu zgodnie z wnioskiem
mieszkańca.

Komisja polityki gospodarczej - na
dwóch posiedzeniach rozpatrywała bieżącą ko-
respondencję oraz opiniowała uchwały. Po-
nadto wystąpiła do burmistrza z wnioskami:
- wystosowania pisma do starostwa w sprawie
uwarunkowania wydania pozwolenia na budo-
wę dwóch budynków wielorodzinnych przy ul.
Jabłoniowej dla firmy Nova, od wybudowania
drogi zgodnej z planem zagospodarowania
przestrzennego;
- zdjęcia środków z ul. Polnej, zgodnie z wnio-
skiem stowarzyszenia Nasz Głosków z dnia
21 kwietnia.

Komisja oświaty - na trzech posiedzeniach
zapoznała się z bieżącymi uchwałami, w tym
bardzo szczegółowo omawiała uchwały doty-
czące jej kompetencji. Na jednej z komisji
z udziałem przewodniczącego Rady wnikliwie
zostały omówione wnioski dotyczące regula-
minu wynagradzania nauczycieli. Komisja wy-
stąpiła z jednym wnioskiem: 
- w związku z użyczeniem majątku Grójeckiej
Kolei Wąskotorowej gminie Piaseczno komi-
sja zwraca się z prośbą o wyjaśnienie zasadno-
ści pobierania opłat czynszowych za lokale
udostępniane Ośrodkowi Kultury.

Komisja sportu - na posiedzeniu w dniu
11 maja spotkała się z pracownikami Klubu
Sportowego „Piaseczno” i omówiła proble-
matykę związaną z finansowaniem szkolenia
dzieci i młodzieży. W tej sprawie komisja wy-
stąpiła do burmistrza z trzema wnioskami: 
- pozytywnie zaopiniowała wniosek KS Pia-
seczno i zwróciła się z prośbą do burmistrza
o pilne rozpoznanie sprawy i podjęcie stosow-
nej decyzji;
- po przeanalizowaniu wykonania zleconych
usług przez KS Piaseczno wnioskowała o uzna-
nie zasadności dotychczas wydanych środków
na ten cel w kwocie 202 500 zł; 
- wnioskowała o przejęcie kosztów dalszego fi-
nansowania szkolenia młodzieży i utrzymania
niezbędnych obiektów sportowych potrzeb-
nych do realizacji ww. szkolenia przez GOSiR
lub inny możliwy podmiot ze środków prze-
znaczonych w budżecie gminy na ten cel. 
Komisja ochrony środowiska - na czterech po-
siedzeniach rozpatrywała bieżące sprawy doty-
czące jej problematyki, zredagowała pięć
wniosków do burmistrza oraz opiniowała
uchwały. Precyzyjnie rozpatrzyła zapisy w re-
gulaminie dotyczącym utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy. Wnioski komisji
w sprawie: 
- wydania wkładki do „Gazety Piaseczyńskiej”
zawierającej informacje dotyczące selektywnej
zbiórki śmieci, wywozu nieczystości stałych
i płynnych, odpadów niebezpiecznych oraz
wykazu firm posiadających koncesje na wywóz
nieczystości; 
- kontroli przez straż miejską posesji nieposia-
dających umów na wywóz nieczystości i poda-
wanie miesięcznych sprawozdań do komisji; 
- uchylenia uchwały RM nr 365/XVI/2003
z dnia 23.11.2003 r., w związku ze skargą
mieszkańca;
- poddawania audytowi zewnętrznemu pla-
nów zagospodarowania przestrzennego; 
- zwiększenia kwoty z 4 do 8 tys. zł na zakup
ośmiu rowerów dla dzielnicowych sekcji pre-
wencji.

Komisja prawa - na dwóch posiedzeniach
odniosła się do zarzutów stawianych przez sto-

warzyszenie Nasz Głosków oraz opiniowała
uchwały.

Komisja zdrowia - na jednym posiedzeniu
zaopiniowała uchwały, zaś drugie posiedzenie
wyjazdowe odbyło się na terenie osiedla No-
winki. Do burmistrza przekazane zostały dwa
wnioski w sprawie: 
- przeznaczenia 8 tys. zł na zakup rowerów dla
KPP Piaseczno;
- pozostawienia w uchwale 6/8 kwoty 450 tys.
zł na remont budynku przy ul. Puławskiej 42c
oraz wyłączenia reszty zadań z uchwały i pod-
dania szerszej dyskusji.

Komisja promocji - na posiedzeniu w dniu
22 maja zapoznała się z uchwałami z porządku
obrad majowej sesji.

Komisja rewizyjna - na trzech posiedze-
niach kontynuowała kontrolę przetargów
przeprowadzonych w 2005 roku.

Przewodniczący komisji inwentaryzacyj-
nej i komisji statutowej nie zwołali posiedzeń
komisji. Wszystkie wnioski z posiedzeń komi-
sji przekazane zostały przez przewodniczącego
Rady do burmistrza.

3 maja w 215. rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja została odprawiona w kościele
św. Anny w Piasecznie uroczysta Msza Święta
za Ojczyznę. Po mszy przed ratuszem odbyły
się dalsze uroczystości zakończone złożeniem
wiązanek przed tablicą marszałka J. Piłsudskie-
go. W uroczystościach z radnych wzięli udział:
Grażyna Orłowska, Gerard Burzyński, Jan Li-
wiński, Zbigniew Mucha, Antoni Rosłon, Ma-
riusz Słowik, Henryk Szumigaj, Krzysztof Tar-
chalski i Jacek Żegliński.

W tym samym dniu wokół skweru Stefa-
na Kisielewskiego został zorganizowany I Kon-
stytucyjny Festiwal Biegowy. W biegu na trzy
mile wziął udział radny Zbigniew Mucha, któ-
ry jest chyba najbardziej usportowionym rad-
nym naszej gminy. Ponadto z radnych obecni
byli Antoni Rosłon i Henryk Szumigaj.
W imieniu organizatorów nagrody wręczali
m.in. Zbigniew Mucha i Antoni Rosłon. 

11 maja na wniosek zarządu KS Piasecz-
no odbyło się spotkanie z udziałem przewod-
niczącego Rady, przewodniczącego komisji fi-
nansów oraz burmistrza. Działacze klubowi
przedstawili swój pogląd na sytuację związaną
z przeprowadzonym przez gminę przetargiem
i konsekwencje z tym związane. 

Zarząd Oddziału Związku Inwalidów
Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej w Pia-
secznie przekazał podziękowanie władzom
gminy za otrzymaną życzliwą pomoc. W liście
skierowanym do przewodniczącego Rady
Miejskiej zarząd dziękuje za utrzymanie siedzi-
by związku oraz za pokrycie kosztów sekreta-
rza technicznego. 

Do biura Rady burmistrz przekazał
60 uchwał. Po konsultacji w programie sesji
w dniu 25 maja znalazły się najpilniejsze
uchwały w liczbie 44. Pozostałe uchwały prze-
łożono na sesje czerwcową. Z inicjatywą
uchwałodawczą wystąpił radny Zbigniew Mu-
cha w sprawie ordynacji wyborczej oraz Anto-
ni Rosłon w sprawie powołania wiceprzewod-
niczącego Rady Miejskiej. Ponadto radny Józef
Wierzchowski wystąpił z wnioskiem o powo-
łanie na członka komisji sportu. 
W ustawowym terminie wszyscy radni złożyli

na ręce przewodniczącego Rady oświadczenia
majątkowe. Wielu radnych zostało poproszo-
nych o uzupełnienie poszczególnych danych. 

W dniu 24 maja Regionalna Izba Obra-
chunkowa w Warszawie rozpatrywała prawi-
dłowość podjęcia przez Radę Miejską w Pia-
secznie uchwały w sprawie rozpatrzenia spra-
wozdania z wykonania budżetu za 2005 rok
oraz udzielenia absolutorium burmistrzowi
miasta i gminy Piaseczno. Z informacji uzyska-
nych od prawnika gminnego p. Ryszarda Świ-
derskiego wynika, iż RIO uznała uchwałę za
ważną, podjętą z mało istotnym naruszeniem
prawa. 

W okresie sprawozdawczym na bieżąco
przesyłana jest korespondencja do burmistrza,
komisji problemowych, mieszkańców i insty-
tucji zewnętrznych.

Poza pracami w komisjach radni pełnili
dyżury zgodnie z harmonogramem oraz
uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Piasecznie  Antoni Rosłon

Sprawozdanie z prac Rady Miejskiej
w Piasecznie za okres 27 kwietnia - 24 maja 2006 r.
Po zakończeniu sesji w dniu 27 kwietnia wszystkie
uchwały podjęte przez Radę Miejską zostały przesłane
do wojewody mazowieckiego, Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Warszawie oraz burmistrza. Ponadto na
wniosek RIO zostały przesłane dodatkowe dokumenty
dotyczące uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi
absolutorium.

W dniu 12 czerwca odbyła się 51. se-
sja Rady Miejskiej w Piasecznie. Na po-
czątku wprowadzono do porządku obrad
dwa projekty dodatkowych uchwał.
Przedstawione zostało sprawozdanie
z prac Rady za okres pomiędzy sesjami
oraz sprawozdanie z pracy burmistrza. 

Następnie radni złożyli wnioski i in-
terpelacje, które zostały przekazane do
burmistrza w celu ich realizacji. 

Rada uchwaliła kolejne zmiany bu-
dżetowe zmieniające dochody i wydatki. 

Przyjęto zwiększenie wydatków
w kwocie 80 000 zł na niezbędny remont
oświetlenia na terenie gminy. Jednogło-
śnie Rada przyznała 10 000 zł na zakup
wyposażenia w meble pracowni informa-
tycznej w Liceum Ogólnokształcącym przy
ul. Chyliczkowskiej uzyskanej w ramach
bezpłatnej akcji z MEN. Kwotę 15 000 zł.
przeznaczono na projekt dobudowy po-
mieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę
do budynku Klubu Sportowego w Żabień-
cu. 

Ze względu na stale rosnącą ilość
uczniów Zespołu Szkół Publicznych
w Złotokłosie radni zaakceptowali zwięk-
szenie o 50 000 zł wydatków z budżetu
br. na adaptację pomieszczeń gospodar-
czych na salę lekcyjną. 

Przyznano środki w kwocie 7 000 zł
na zakup szorowarki do czyszczenia po-
sadzki w hali mięsnej na targowisku przy
ul. Jana Pawła II. 

Przyjęto dotację celową w kwocie
20 751 zł dla uczniów na stypendia. 

Zmieniono kwalifikację budżetową
finansowania projektu modernizacji ulicy
Stołecznej i Pod Bateriami, którego wyko-
nawcą będzie Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich za kwotę 250 000 zł.

Zgodnie z wnioskami radnych prze-
znaczono 300 000 zł na opracowanie pro-
jektów i budowę oświetlenia w różnych

rejonach gminy spełniając postulaty
mieszkańców. 

Zwiększono środki o kwotę 480 000
zł. na realizację zadań remontowych dróg,
na wymianę opraw oświetleniowych, usu-
wanie awarii i remonty instalacji sanitar-
nych w budynkach komunalnych oraz
70 000 zł. przyznano na wykonanie spin-
ki sieci wodociągowych Głosków 
- Mieszkowo, a na odwodnienie osiedla
w Złotokłosie Rada przyznała kwotę
100 000 zł. 

Doceniając osiągnięcia sportowe klu-
bu Victoria Głosków i awans drużyny se-
niorów do V Ligi piłki nożnej przyznano
50 000 zł na renowację boiska, aby speł-
niało wymogi Mazowieckiego Związku
Piłki Nożnej. 

Kolejną uchwałą zwiększono środki
o kwotę 150 000 zł na przebudowę ulicy
Jana Pawła II oraz odcinka ul. Puławskiej
do placu Piłsudskiego. 

Dla OSP Złotokłos przyznano kwotę
10 000 zł na dofinansowanie projektu bu-
dowy garażu i adaptację pomieszczenia na
świetlicę. Jednocześnie zmniejszono na-
kłady na boisko szkolne przy ul. Nefryto-
wej o kwotę 47 740 zł zgodnie z wynikiem
przetargu. 

Dokonano zmiany kwalifikacji zada-
nia i przesunięcia środków na montaż za-
projektowanych przy Szkole Podstawowej
nr 5 urządzeń sportowych. 

Radni podjęli uchwałę o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenów
turystyczno-rekreacyjnych wokół zbiorni-
ków wodnych Zalesia Górnego i IRS Ża-
bieniec oraz fragmentu lasu na wniosek
Starostwa Powiatowego w Piasecznie. 

Następnie Rada Miejska stosownie
do złożonych wniosków nadała nazwy no-
wym ulicom w Baszkówce, Józefosławiu,
Pilawie i Chojnowie. 

Zdecydowano o nabyciu na rzecz
gminy terenów pod drogi we wsi Głosków
i w Piasecznie przy ul. Warszawskiej. Jed-
nogłośnie przyjęto uchwałę o przedłuże-
niu dzierżawy na okres 10 lat gruntu ko-
munalnego o pow. 400 m kw. przy ul. Re-
dutowej przeznaczonego na pas zieleni. 

W kolejnych uchwałach wyrażono
zgodę na sprzedaż bezprzetargową na
rzecz użytkowników wieczystych działek
położonych w Piasecznie przy ul. Berylo-
wej, Nefrytowej, Diamentowej, Topazo-
wej, Szafirowej i Granitowej. 
Zdecydowano o zmianie dzierżawcy
w trybie bezprzetargowym pow. 250 m
kw. gruntów komunalnych w Głoskowie
przy ul. Millenium, oraz o dzierżawie
działki 983 m kw. w Piasecznie przy ul.
Warszawskiej na parking dla mieszkań-
ców, działki o pow. 800 m kw. przy ul.
Okulickiego na parking strzeżony dotych-
czasowemu dzierżawcy, działki w Zalesiu
Dolnym przy Al. Brzóz o pow. ok. 50 m
kw. na prowadzenie działalności handlo-
wej w ogródku gastronomicznym oraz lo-
kalu użytkowego o pow. 265 m kw. wraz
z działką o pow. 311 m kw. przy ul. 11 Li-
stopada na warsztat samochodowy. 
Rada nie podjęła uchwały określającej
maksymalne stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych oraz opróżniania zbiorników bezod-
pływowych. 

Również negatywnie potraktowana zo-
stała propozycja odrzucenia zarzutu miesz-
kańców wsi Julianów zgłoszonego do projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego północnej części wsi. 

Na zakończenie sesji radni uchwalili
regulamin utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie miasta i gminy Piaseczno. 

www.piaseczno.eu

Sprawozdanie z 51. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie



Komisje problemowe złożyły nastę-
pujące wnioski:

I. Komisja finansów
1. Komisja pozytywnie zaopiniowała wnio-
sek Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
„Patronat-3” w sprawie umorzenia 50 proc.
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczy-
stego gruntu na osiedlu Przy Kamieniu za la-
ta 2003 i 2004 w kwocie 167 592, 90 zł
wraz z odsetkami.
2. Pozytywnie zaopiniowała uchwały bu-
dżetowe na sesje w dniu 12.06.2006 r.
3. Wystąpiła do burmistrza o przekazanie
informacji na piśmie, jaki rejon Złotokłosu
będzie odwodniony zgodnie z projektem
uchwały przekazanym radnym.

II. Komisja polityki 
gospodarczej
1. Pozytywnie zaopiniowała propozycję zago-
spodarowania terenu przy ul. Sierakowskie-
go zgodnie z wystąpieniem mieszkańca.
2. Wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie

poprawki do uchwały w sprawie utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta i gmi-
ny Piaseczno polegającej na wprowadzenia
w życie paragrafu 12 regulaminu od 1 stycz-
nia 2007 r. 

III. Komisja promocji
1. Wystąpiła z wnioskiem o zainstalowanie
dwóch lamp oświetleniowych przy ul. Połu-
dniowej w kierunku cmentarza w Zalesiu
Górnym.
2. Wnioskowała, aby gmina wyegzekwowała
od inwestora osiedla przy ul. Zagajnikowej
na odcinku od ul. Korczaka do końca ul. Za-
gajnikowej usunięcie rozsypanego na ulicę
gruzu i wykonanie nawierzchni zgodnie
z ustaleniami.
3. Wystąpiła z wnioskiem do burmistrza, aby
na czas remontu ulicy Kościuszki zmienić
kierunek ruchu na ulicy Żabiej (od ul. Ko-
ściuszki do ul. Kilińskiego).
4. Wnioskowała o wykonanie projektu bu-
dowy ul. Leśnych Boginek od ul. Wiekowej
Sosny do ul. Koralowych Dębów oraz odcin-
ka 150 m.b. ul. Koralowych Dębów do gra-
nicy ul. Jelenich Rogów.

IV. Komisja oświaty
1. Wystąpiła z wnioskiem o przedstawienie
koncepcji uruchomienia i funkcjonowania
świetlicy środowiskowej w Żabieńcu.
2. Wnioskowała o rozbudowę przedszkola
w Głoskowie o powierzchnię 100 m kw.
z przeznaczeniem na bibliotekę.
3. Wnioskowała o przedstawienie wyników
indywidualnych uczniów (bez nazwisk) z po-
działem na klasy ze wszystkich szkół podsta-
wowych.
4. Komisja prosi o przedstawienie analizy
przyczyn wyraźnego zróżnicowania wyników
sprawdzianu po szkole podstawowej w okre-
sie ostatnich trzech lat.

V. Komisja zdrowia

1. Negatywnie zaopiniowała uchwałę nr 6.19
w sprawie nabycia na rzecz gminy Piaseczno
prawa użytkowania wieczystego działki nr
11/3 położonej w Piasecznie przy ul. War-
szawskiej.
2. Wnioskowała o wydzierżawienie całej
działki dla Przedsiębiorstwa Handlowego
„Romir” przy ul. 11 Listopada /dot. uchwa-
ły 6.31/.

VI. Komisja ochrony środowiska
1. Wnioskowała o wprowadzenie następują-
cych zmian do projektu uchwały nr 6.33
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie miasta
i gminy Piaseczno:
- w par. 2 pkt. 5 dopisanie zakończenia
w brzmieniu:
„do kompostowania przez uprawnione fir-
my“
- w par. 2 pkt. 6 dopisać słowa:
„w sposób niepowodujący zadymienia są-
siednich działek“.

VII. Komisja rewizyjna
1. Komisja wystąpiła z wnioskiem do Rady
Miejskiej o zajęcie stanowiska w sprawie wy-
ników kontroli przetargów przeprowadzo-
nych w latach 2004-05.

Wszystkie wnioski z posiedzeń komisji
zostały przekazane przez przewodniczącego
Rady do burmistrza.

9 czerwca projektanci przedstawili rad-
nym studium uwarunkowań i kierunków
rozwoju miasta i gminy Piaseczno. 

W okresie sprawozdawczym do biura
Rady wpłynęło kilka zaproszeń. 

Na festynie szkolnym w Złotokłosie
w dniu 28 maja Radę reprezentowali prze-
wodniczący Antoni Rosłon wraz z wiceprze-
wodniczącą Anną Płocicą.

Wiceprzewodnicząca Anna Płocica
9 czerwca br. reprezentowała Radę Miejską
na festynie rodzinnym w Przedszkolu nr 4,
a wiceprzewodniczący Andrzej Rutkowski
w dniu 10 czerwca wziął udział w uroczystym
otwarciu pracowni kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Szpitalnej.

Na spotkaniu zorganizowanym w dniu
10 czerwca przez Klub Sportowy MKS „Jó-
zefosław” Radę Miejską, na prośbę przewod-
niczącego, reprezentował miejscowy radny
p. Józef Wierzchowski.

11 czerwca odbył się 10. Memoriał im.
Lecha Abramowicza w Głoskowie. Radę re-
prezentował przewodniczący Antoni Rosłon.
Podczas memoriału ostatni mecz sezonu
przed własną publicznością rozegrała Vikto-
ria Głosków, która gościła Spartę Jazgarzew.
Pomimo iż wynik tego spotkania nie wpływał
na układ w tabeli, gdyż Viktoria już wcześniej
zapewniła sobie awans do V ligi, gospodarze
wygrali 4:0. Gratulacje z okazji awansu
w imieniu Rady Miejskiej zawodnikom, dzia-
łaczom i trenerowi przekazał przewodniczą-
cy Antoni Rosłon. W związku z awansem
Viktoria Głosków, aby mogła uczestniczyć

w rozgrywkach wyższej kategorii, musi speł-
nić wiele wymagań stawianych przez władze
PZPN. Przed meczem przedstawiciel Mazo-
wieckiego Związku Piłki Nożnej po lustracji
obiektu w obecności przewodniczącego Ra-
dy Miejskiej stwierdził, że nie spełnia on sze-
regu wymogów stawianych przez PZPN. Aby
obiekt mógł uzyskać wymaganą licencję, wi-
nien do 10 lipca przeprowadzić między inny-
mi modernizację nawierzchni, wybudować
nowe boksy dla zawodników, dokończyć bu-
dowę ogrodzenia i modernizację trybun oraz
wystąpić o wydanie stosownej licencji.
W związku z powyższym przewodniczący
stwierdził, iż na sesji w dniu 12 czerwca bę-
dzie prosił Radę Miejską o przyznanie dodat-
kowych środków w wysokości 50 tys. zł na
modernizację obiektu.
W okresie sprawozdawczym korespondencja
wpływająca do biura Rady przesyłana była do
burmistrza i komisji problemowych. Wysyła-
no również odpowiedzi do mieszkańców
i instytucji zewnętrznych. 

Ponadto każdy z radnych pełnił dyżur
zgodnie z harmonogramem oraz wielu rad-
nych uczestniczyło w różnego rodzaju spo-
tkaniach z mieszkańcami.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Piasecznie Antoni Rosłon

Zgodnie z wymogiem ustawowym
w dniu 19 czerwca oświadczenia majątko-
we radnych, oraz zeznania podatkowe PIT
zostały przekazane do miejscowego Urzę-
du Skarbowego. Ponadto kopie oświad-
czeń bez części tajnej tj. adresów nieru-
chomości przekazano do burmistrza, ce-
lem zamieszczenia ich w internecie. 

W dniu 20 czerwca przewodniczą-
cy Rady zwołał posiedzenie wszystkich
komisji problemowych w celu zapo-
znania się ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Piaseczno,
oraz nieuwzględnionymi przez burmi-
strza uwagami mieszkańców. 

W okresie sprawozdawczym
radni pracowali w komisjach: 

komisja polityki gospodarczej odbyła
4 posiedzenia, komisja finansów - 2 po-
siedzenia, komisja oświaty - 2 posiedze-
nia, komisja promocji - 3 posiedzenia,
komisja prawa - 1 posiedzenie, komisja
zdrowia - 2 posiedzenia, komisja ochr.
środ. - 3 posiedzenia, komisja rewizyjna
- 2 posiedzenia, komisja inwentaryzacyj-
na - 1 posiedzenie, komisja statutowa
- 2 posiedzenia. 

W przedmiotowym okresie
komisje problemowe opiniowały
uchwały przygotowane na sesję
przez burmistrza i złożyły
następujące wnioski: 
Komisja polityki gospo-
darczej
1. Zaopiniowała negatywnie wydatko-
wanie środków w wysokości 645 tys. zł
na boisko ze sztucznej trawy oraz bu-
dowę bieżni lekkoatletycznej w Zalesiu
Górnym.
2. Nie wyraziła zgody na sprzedaż nieru-
chomości o pow. 642 m kw. położonej
w Piasecznie przy ul. Kniaziewicza.
3. Zaproponowała wprowadzenie

trzech poprawek do planu zagospoda-
rowania przestrzennego Wólki Prac-
kiej. 
Komisja promocji 
1. Wystąpiła do burmistrza o naprawę
przepustu na ul. Runowskiej w miejscu
połączenia z ul. Milenium.
Komisja ochrony
środowiska 
1. Przystąpienie do sporządzenie miej-
scowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Piasecznie celem
określenia charakteru zabudowy (po-
wierzchnia biologicznie czynna i wyso-
kość zabudowy).
2. Przygotowanie projektów uchwał
w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia MPZP dla terenów, do których ob-
liguje studium.
Komisja sportu
1. Przekazanie kopii faktur i dowodów
wypłat za okres marzec-czerwiec
2006 r. na rzecz KS Piaseczno. 
2. Przekazanie kwoty 20 tys. zł na dzia-
łalność sekcji siatkówki przy KS Laura
Chylice.
3. Przesunięcie środków przeznaczo-
nych na promocję sportu na terenie
miasto do budżetu GOSiR.
4. Remont ścieżki rowerowej na mo-
ście na ul. Dworskiej. 
5. Poszukanie terenu gminnego, na
którym byłaby możliwość utwożenia
toru dla samochodów RC (małych sa-
mochodów zdalnie sterowanych).
6. Ponownie wnioskuje o zwolnienie
KS Grawitacja z odpłatności za korzy-
stanie z sali i korytarzy w szkołach.
Komisja zdrowia
1. W związku z pilną potrzebą remon-
tu przychodni przy ul. Fabrycznej
w Piasecznie o przeznaczenie wolnych
środków zgodnie z wnioskiem dyrek-
tora przychodni.

Wszystkie wnioski z posiedzeń ko-
misji zostały przekazane przez prze-

wodniczącego Rady do burmistrza
w celu ich rozpatrzenia. 

W okresie sprawozdawczym do
biura Rady wpłynęło kilka za-
proszeń: 

W dniu 18 czerwca w kościele św.
Anny w Piasecznie została odprawiona
rocznicowa msza święta w intencji wła-
ścicieli nieruchomości powiatu piase-
czyńskiego. Radę Miejską reprezentowa-
li: Antoni Rosłon, Andrzej Rutkowski
i Krzysztof Tarchalski. 

Na uroczystym otwarciu nowego
salonu Natalia Gold w Piasecznie Radę
reprezentowali: Anna Płocica i Antoni
Rosłon. W imieniu Rady Miejskiej gra-
tulacje p. Józefowi Czerniejewskiemu
przekazał przewodniczący Rady. 

Z okazji Dnia Spółdzielczości i 80-
lecia Banku Spółdzielczego w Piasecznie
w dniu 27 czerwca w Teatrze Roma od-
była się kolejna bardzo miła uroczystość
zakończona spektaklem „Taniec Wampi-
rów”. Na ręce przewodniczącego Rady
Nadzorczej Banku Spółdzielczego p.
Mieczysława Grodzkiego list gratulacyjny
przekazał przewodniczący Rady Miejskiej
Antoni Rosłon. 

Wpływająca do biura Rady kore-
spondencja przesyłana była do komisji
problemowych, radnych i burmistrza.
Wysyłano również odpowiedzi do miesz-
kańców i instytucji zewnętrznych. 

Każdy z radnych pełnił dyżury
zgodnie z harmonogramem oraz wielu
radnych uczestniczyło w spotkaniach
z mieszkańcami. 

Okres sprawozdawczy należał do naj-
bardziej pracowitych w obecnej kadencji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Piasecznie Antoni Rosłon 

Sprawozdanie z 52. oraz 53.
sesji Rady Miejskiej

czytaj str. 7
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Jubilaci na sesji

Przed rozpoczęciem sesji Rady Miejskiej 25 maja medalami od
prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie uhonorowane zostały trzy
pary. W 50. rocznicę ślubu kwiaty i upominki z rąk przewodniczącego Rady
oraz wiceburmistrza otrzymali Państwo: Genowefa i Roman Kobiałkowie,
Anna i Stanisław Woińscy oraz Genowefa i Lucjan Wrochnowie.

Sprawozdanie z prac Rady Miejskiej za okres 
25 maja - 11 czerwca
W okresie pomiędzy sesjami radni pracowali w komisjach problemowych: komisja poli-
tyki gospodarczej odbyła dwa posiedzenia, komisja finansów - jedno, komisja oświaty -
dwa, komisja prawa - jedno, komisja promocji - cztery, komisja zdrowia - jedno, komi-
sja sportu - jedno, komisja ochrony środowiska - trzy, i komisja rewizyjna - cztery.

Wniosek w sprawie planu
zagospodarowania miasta

W związku z mnożącymi się
w ostatnim czasie swawolami
urbanistycznymi na terenie miasta
naruszającymi konfliktowo cha-
rakter istniejącej zabudowy rejo-
nów objętych również ochroną
konserwatorską oraz terenów
o ekstensywnej zabudowie jedno-
rodzinnej lub co najwyżej szerego-
wej o ograniczonej wysokości
i kubaturze, wnioskuję o pilne
wprowadzenie zmian w zapisach
miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego całego mia-
sta, które jednoznacznie i precy-
zyjnie określą dopuszczalne uwa-
runkowania możliwości zabudowy
w poszczególnych rejonach. Miej-
ska i nowoczesna zabudowa po-
winna być mile widziana, ale
w miejscach niekolidujących z hi-
storią, stylem i tradycją naszego
miasta.

Zapisy planów mówiące o do-
puszczalnej wysokości obiektów
do 14 metrów nie mogą stanowić
obowiązku takiej zabudowy w ca-
łym mieście.

Ogromne ostatnio zaintereso-
wanie operatywnych deweloperów
uzbrojonymi przez mieszkańców

i gminę terenami przeznaczonymi
pod zabudowę mieszkaniową, przy
całkowitym braku zrozumienia
i poszanowania lokalnej tradycji ze
strony Starostwa wydającego po-
zwolenia na budowę wielkogaba-
rytowych i wielorodzinnych
obiektów wciskanych w rejony bu-
downictwa jednorodzinnego lub
o chronionym staromiejskim cha-
rakterze zabudowy, narusza miej-
ski ład przestrzenny i powoduje
zbędne konflikty społeczne.

Pikanterii postępowania po-
wiatowych architektów nadają ich
wyjaśnienia, że dopuszczona przez
Starostwo zabudowa intensywna
na terenach zabudowanych eks-
tensywnie lub naruszająca chro-
nioną zabudowę wynika z aktual-
nych zapisów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzanych przez Radę Miej-
ską, którą w ten sposób obciąża
się odpowiedzialnością za rażący
bałagan architektoniczny na tere-
nie miasta.

Andrzej Rutkowski radny,
wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej  w Piasecznie

Sprawozdanie z prac Rady Miejskiej w Piasecznie
za okres od 12 czerwca do 5 lipca 2006 r. 
W dniu 13 czerwca odbyło się wspólne posiedzenie komisji finansów i polityki gospo-
darczej. Na spotkaniu, w którym uczestniczyli zainteresowani mieszkańcy, omówio-
no problemy dotyczące cen ciepłej wody. Komisje wystąpiły do burmistrza ze wspól-
nym wnioskiem o przygotowanie uchwały w sprawie dotacji do ciepłej wody dla
wspólnot mieszkaniowych Warszawska 33 i 35 oraz Puławska 32c. 
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I nie chodzi o to, że kandydaci na radnych czy bur-
mistrzów liczą na zwycięstwo, ale o liczenie mieszkań-
ców gmin. Z wyliczeń wynika, że w gminie Piaseczno
przybędzie radnych, a w związku z tym zmienią się też
okręgi wyborcze. 

Ustawa o samorządzie gminnym dzieli gminy na
5 grup: do 20 tys. mieszkańców, między 20 a 50 tys.
mieszkańców, między 50 a 100 tys. mieszkańców, mię-
dzy 100 a 200 tys. mieszkańców i powyżej 200 tys.
mieszkańców. Od tego, do której grupy zalicza się dana
gmina, zależy liczebność jej rady. Dlatego zawsze przed
wyborami trzeba sprawdzić, jak zmieniła się liczba
mieszkańców uprawnionych do głosowania. 

W 2002 roku, kiedy odbywały się poprzednie wy-
bory samorządowe, w gminie Piaseczno zameldowa-
nych było 49 tys. mieszkańców. Gmina została więc za-
liczona do grupy gmin między 20 a 50 tys. mieszkań-
ców, co oznacza że mieszkańcy wybierali 21 radnych. 

Piaseczno bardzo szybko się jednak rozwija i dziś
gmina może pochwalić się prawie 56 tys. zameldowa-
nych na stałe mieszkańców. To oznacza, że Piaseczno
„wskoczyło” do wyższej kategorii gmin - powyżej
50 tys. mieszkańców, a co za tym idzie w tegorocznych
wyborach wybierzemy 23 radnych. 

Ze względu na to konieczna była też korekta okrę-
gów wyborczych. Rada Miejska, nie chcąc rozbić rewo-
lucji, nie utworzyła nowego okręgu, zdecydowała się je-
dynie na korektę granic. 

Dotychczas miasto Piaseczno podzielone było na
dwa okręgi, a trzeci okręg obejmował cała resztę gminy.
Teraz z tego ostatniego okręgu wydzielono sołectwo Jó-
zefosław i przyłączono je do jednego z miejskich, piase-
czyńskich okręgów. Jest to o tyle uzasadnione, że Józe-
fosław ze swoim miejskim charakterem ma więcej
wspólnego z Piasecznem niż z odległymi miejscowościa-
mi położonymi na południu gminy. 

W tych wyborach samorządowych w okręgu nr
1 (osiedle Słowicza, Spółdzielnia Jedność, północno-z-
achodnia część Piaseczna i Józefosław) wybranych zosta-
nie 8 radnych, w okręgu nr 2 (pozostała część miasta
Piaseczna, w tym Zalesie Dolne, Zalesinek, Gołków,
Orężna, centrum i północno wschodnia część Piasecz-
na) - 7 radnych, a w okręgu nr 3 (pozostała część gmi-
ny) także 8 radnych. 

Korekt trzeba było dokonać również w podziale na
obwody głosowania. Zgodnie z przepisami w jednej ko-
misji wyborczej nie może bowiem głosować więcej niż
3 tys. osób. 

Tu jednak także nie będzie rewolucji. Jedyna zmia-
na dotyczy Jesówki, której mieszkańcy do tej pory gło-
sowali w Jazgarzewie. Od tych wyborów będą głosować
w Zalesiu Górnym. 

Pełna lista obwodów, razem z adresami komisji wy-
borczych zostanie w najbliższym czasie opublikowana na
stronie internetowej gminy Piaseczno - www.piasecz-
no.eu. Red.

Piaseczno w wyższej kategorii gmin
Zbliżają się wybory samorządowe, a poprzedza je jak zwykle...
wielkie liczenie. 

Kapituła nagrody Kisiel dla Młodych w składzie:

- Rufin MC, zwycięzca konkursu Kisiel dla Młodych w roku 2004
- Mateusz Baj, redaktor naczelny „Nad Wisłą”
- Sławomir Barcik, właściciel serwisu www.piaseczno.info
- Katarzyna Biernadska-Hernik, animator kultury
- Marcin Ciechomski - Biuro Promocji Starostwa
- Hubert Gieleciński, dziennikarz
- Zbigniew Mucha, radny gminy Piaseczno - przewodniczący kapituły
- Daniel Putkiewicz, Biuro Promocji Miasta i Gminy Piaseczno
- Kamil Staniszek, redaktor naczelny „Kurier Południowy”
- Magdalena Woźniak, redaktor naczelny „Co i jak”
- Małgorzata Zdrojewska, redaktor naczelny „Punkt”

zawiadamia o otwarciu konkursu o nagrodę im. Stefana Kisielewskiego pod
nazwą Kisiel dla Młodych w roku 2006.

Do konkursu mogą być zgłaszane osoby w wieku od 18 do 30 lat
zamieszkałe i działające na terenie gminy Piaseczno. Zgłoszenia na konkurs
wraz z uzasadnieniem powinny być nadsyłane nie później niż do 2 września
2006 r. na jeden z podanych adresów:
1 „Co i jak” 05-500 Piaseczno, skr. poczt. 88, e-mail- coijakpost@pnet.pl
2 „Kurier Południowy” 05-500 Piaseczno, Ludowa 2, tel/faks 756 79 39, 

e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl
3 „Nad Wisłą” 05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 44, paw. 5, 

e-mail: nadwisla@pnet.pl
4 Zbigniew Mucha Żeromskiego 29, 05-500 Piaseczno tel. 756 20 32

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 9 września 2006 r. zaś
wręczenie nagrody Laureatowi nastąpi w Piasecznie na skwerze Kisiela
30 września 2006 r. o godzinie 12. 

Kandydaci zgłaszani do konkursu muszą być indywidualnościami w
dowolnej dziedzinie, nonkonformistami i pasjonatami, rajskimi ptakami jak
ich nazywał Stefan Kisielewski, prowokatorami pozytywnie zmieniającymi
rzeczywistość, wywołującymi polemiki i dyskusje, podejmującymi
problematykę ważną kulturowo, społecznie i politycznie. Przy ocenie
nadsyłanych na konkurs kandydatów kapituła kierować się będzie tymi
właśnie kryteriami.

Spośród kandydatów do nagrody Kisiel dla Młodych kapituła nagradza
jednego. Laureat otrzymuje nagrodę w wysokości co najmniej 2 000 zł
brutto oraz dyplom.

Decyzja kapituły zapada większością głosów. Kapituła ogłasza swoją
decyzję o przyznaniu nagrody Kisiel dla Młodych niezwłocznie po jej
podjęciu w formie anonsu prasowego zamieszczonego w tych samych
gazetach, w których konkurs został ogłoszony. Laureat zostanie
zawiadomiony o przyznaniu nagrody osobnym pismem zapraszającym
jednocześnie na uroczystość jej wręczenia i informującym o dodatkowych
przygotowaniach. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne,
organizacje społeczne i instytucje. W imieniu Kapituły Nagrody im. Stefana
Kisielewskiego - Kisiel dla Młodych.

Przewodniczący Kapituły
Zbigniew Mucha

Nagroda im. Stefana Kisielewskiego

Kisiel dla Młodych
Uczennice ze Złotokłosu najlepsze w Polsce!

Parki znamy doskonale
Gimnazjalistki ze szkoły w Złotokłosie pod opieką pani Izabeli Warskiej
i pani Jadwigi Strzelczyk zdobyły pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Kon-
kursie „Poznajemy parki krajobrazowe Polski”, który odbył się w Olsztynie.

Gimnazjum startowało w konkur-
sie już trzeci raz. Zawsze osiągało bar-
dzo dobre wyniki (siódme i trzecie
miejsca), ale tym razem okazało się
najlepsze - pokonało reprezentacje
14 innych województw. 

Konkurs odbył się w Olsztynie
w siedzibie Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego. Drużyna w skła-
dzie: Małgorzata Sierpińska, Ilona
Wróblewska, Mariola Kowalska
i Aleksandra Windak, w obu etapach
finału okazała się najlepsza. Każda
z uczestniczek finału musiała wykazać
się szeroką wiedzą z zakresu biologii
i geografii, a przede wszystkim znajo-
mością parków krajobrazowych znaj-
dujących się na terenie naszego kra-
ju. 

Rozpoznawać trzeba było chronio-
ne i pospolite gatunki roślin i zwierząt
oraz zmierzyć się z zadaniami dotyczą-
cymi mapy topograficznej.

Dlatego, mając na względzie dobro wszystkich miesz-
kańców Julianowa i Józefosławia, burmistrz miasta i gminy
Piaseczno zdecydował o wprowadzeniu na terenie sołectw
Julianów i Józefosław zakazu podlewania terenów zielonych
wodą z sieci wodociągowej i zobowiązał straż miejską do
kontroli przestrzegania tego zakazu. 

Jednocześnie burmistrz podjął decyzję o przeznaczeniu
w przyszłorocznym budżecie gminy środków na budowę
przy ul. Geodetów tzw. pompowni strefowej. Jej wybudo-
wanie rozwiąże problem zaopatrzenia północnej części gmi-
ny Piaseczno w wodę. 

W Julianowie i Józefosławiu w ostatnich latach po-
wstało bardzo dużo nowych budynków, przez co zwięk-
szyło się także zapotrzebowanie na wodę. Istniejąca in-
frastruktura jest wystarczająca do obsługi takiej ilości
mieszkańców w normalnych warunkach, nie wytrzymuje
jednak tak dużego obciążenia, jakie powoduje bardzo in-
tensywne podlewanie zieleni w czasie upałów. Dzięki wy-
budowaniu pompowni obsługującej Julianów i Józefo-
sław także i w tym rejonie problem niedostatecznego ci-
śnienia wody zostanie rozwiązany. Na razie jednak jedy-
nie wstrzymanie się od podlewania ogródków może za-

pewnić właściwe ciśnienie wody w mieszkaniach. 
Spadki ciśnienia zdarzają się także w innych częściach

gminy. Urząd miasta zwrócił się więc z apelem do miesz-
kańców, aby w czasie upałów ograniczyli podlewanie ogro-
dów wodą z wodociągów szczególnie rano i popołudniu. Dla
dobra wszystkich mieszkańców zaleca się robić to późnym
wieczorem.

Red.

Żeby nie zabrakło wody...
Od kilkunastu dni w Julianowie i Józefosławiu występuje bardzo niskie ciśnienie wo-
dy w kranach. Jest to wynik ogromnego wzrostu zużycia wody, w wyniku intensyw-
nego podlewania ogrodów.

MAPA OKRĘGÓW WYBORCZYCH W GMINIE PIASECZNO
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Poezja chodnikowa 
5

W sobotę 24 czerwca grupa harcerzy ruszyła w
miasto ze sprayami i szablonami.

Pozostawili po sobie wymalowany na chodnikach krótki wiersz Michała
Zabłockiego o treści:

„Powiedział kiedyś Ojciec Święty
że tutaj rodzą się diamenty”.

Akcję pod hasłem „Wiersze chodnikowe” już od pięciu lat organizuje
fundacja Poemat. W tym roku wzięło w niej udział 40 miast, w tym po raz
pierwszy Piaseczno. Wiersze za zgodą władz miejskich wymalowali harcerze z
piaseczyńskiego hufca.

Akcja jest częścią inicjatywy Multipoezja, która poszukuje nowych form
funkcjonowania wiersza we współczesnym świecie.

Szczegóły: www.multipoezja.com

Remonty dróg
Przyjęło się mawiać, że wakacje - czas urlopów - to okres „ogórkowy”, jednak
nie dla gminnych inwestycji! Przekonać się o tym mogą szczególnie kierowcy.

Kościuszki
Pełną parą prowadzone są roboty re-

montowe ulicy Kościuszki - na wysokości
cmentarza. Na ukończeniu są prace przy
uzbrojeniu terenu, przebudowie wodocią-
gów i kanalizacji deszczowej. Już wkrótce
rozpocznie się przebudowa nawierzchni
na tym odcinku. Zakończenie prac plano-
wane jest na koniec sierpnia. Na całym od-
cinku (tj. 350 m.b.) zakres prac obejmuje
kompleksową przebudowę nawierzchni
jezdnej, nowe chodniki, ścieżkę rowero-
wą, zatoki postojowe, oświetlenie oraz
przebudowę wodociągów i kanalizacji
deszczowej oraz dobudowę kanalizacji sa-
nitarnej. Inwestycję za kwotę ok. 1,5 mln
zł realizuje firma Falbruk.

Następne w kolejności...
Jak tylko zakończy się remont ulicy

Kościuszki, prace przeniosą się na ulicę
Jana Pawła II, która wyremontowana zo-
stanie na odcinku od ul. Wojska Polskie-
go do ul. Puławskiej. Nową nawierzchnie
zyska też ul. Szkolna na odcinku od ul.

Wojska Polskiego do ul. Puławskiej oraz
ulice: Czajewicza, Nadarzyńska i Niecała.

Lepsza nawierzchnia
W ramach prac remontowych no-

wą nawierzchnię zyskała ul. Łabędzia,
która dochodzi do ulicy Puławskiej. Na
odcinku 500 metrów wyrównano też
krawędzie jezdni do szerokości
5,5 metra. Koszt wyniósł 232 tys. zł.
W połowie lipca zakończy się też re-
mont ulicy Mleczarskiej, która na od-
cinku 400 metrów (posypywanym do
tej pory tłuczniem) zyska nawierzchnię
asfaltową. W tym samym czasie wyre-
montowany zostanie też 560-metrowy
odcinek ul Traktorzystów w Głosko-
wie. W obu przypadkach koszt robót
wynosi ok. 200 tys. zł. 

Gotowa jest już ulica Longinusa
w Zalesinku, gdzie na odcinku
680 metrów położono jednowarstwo-
wą nakładkę asfaltową łącznie z utwar-
dzeniem skrzyżowań. Gmina wydała na
ten cel 194 tys. zł. 

Wykonawcą wymienionych czte-
rech ulic jest firma Mabau Polska Sp.
z o.o. z siedzibą w Piasecznie.

Wkrótce nową nawierzchnię zyska
ulica Główna w Bobrowcu.

Red.

Futbolowa wymiana
Po raz trzeci gościliśmy w Piasecznie młodzież ze
szwedzkiej partnerskiej gminy Upplands Vasby. Tym
razem odwiedziły nas młode futbolistki z klubu Runby IF.
W przyszłym roku do Szwecji pojadą młode sportsmenki
z Piaseczna.

Od czasu podpisania w 2001 roku umowy partnerskiej pomiędzy gminami Piasecz-
no i Upplands Vasby wymiany młodzieży stały się corocznym zwyczajem. Rok temu
podsztokholmską gminę odwiedzili młodzi koszykarze i koszykarki z Piaseczna. 

W zeszłym miesiącu przyjechała do nas 29-osobowa grupa młodych piłkarek
wraz z trenerami. Razem z nimi na własny koszt przyjechała 11-osobowa grupa ro-
dziców, którzy dopingowali swój zespół podczas specjalnie zorganizowanego dla
gości turnieju. Na siedem startujących zespołów młode Szwedki zajęły III miejsce,
co jest wynikiem o tyle wyśmienitym, że 12-letnie dziewczynki ze Szwecji były
o 2-3 lata młodsze od koleżanek z naszej gminy. Przygodę z piłką zaczyna się bo-
wiem w Szwecji bardzo wcześnie, większość dziewczynek, które do nas przyjecha-
ły, trenuje w klubie od 9. roku życia.

Zorganizowanie turnieju, sparingów oraz codziennych treningów było moż-
liwe dzięki życzliwości Klubu Sportowego „Jedność Żabieniec”, który był gospo-
darzem obiektu, gdzie prowadzone były gry podczas 6-dniowej wizyty przyjaciół
z Upplands Vasby, oraz wsparciu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Klubu
Sportowego „Piaseczno”.

Jeden z treningów przeprowadzony został na sztucznej murawie nowego bo-
iska przy SP nr 1 w Piasecznie.

Podczas pobytu goście ze Szwecji odwiedzili także Warszawę oraz najciekaw-
sze zakątki powiatu piaseczyńskiego. Największe wrażenia towarzyszyły im pod-
czas pikniku na Zimnych Dołach, gdzie dziewczynki próbowały swoich sił i zręcz-
ności w parku linowym, a także podczas wieczorku szwedzkiego, kiedy przed te-
lebimem wspólnie dopingowały swoją drużynę toczącą pojedynek na mistrzo-
stwach świata w Niemczech.

ŁW

Kolejką na piknik
Ruszyła piaseczyńska kolejka wąskotorowa. Odjeżdża

w każdą niedzielę o 11.00 ze stacji w Piasecznie, na rogu

ulic Wojska Polskiego i Sienkiewicza. Bilet kosztuje 20 zł,
ulgowy 10 zł, a dzieci do 3 lat jadą za darmo. W zamian do-
stajemy możliwość przejechania się zabytkowym pociągiem,
malowniczą, wiodącą przez mazowieckie lasy i pola trasą,

a także wzięcia udziału w pikniku. Chętni, już za dopłatą,
mogą też w czasie postoju zagrać w paintball. 

Wycieczka trwa do 16.00 i obejmuje przejazd do Tar-
czyna, piknik w lesie i powrót do Piaseczna. Rowerzyści mo-
gą załadować rowery do specjalnego wagonu i wrócić „na
własnych kołach”. 

Kolejka wąskotorowa to jedna z najciekawszych atrakcji
Piaseczna i okolic. Kiedyś była ważnym środkiem transpor-
tu, teraz służy rekreacji. Zarówno w zeszłym, jak i w tym ro-
ku gmina Piaseczno przekazała spore środki na remont to-
rów i stacji. Wiele dzięki temu zrobiono, a prace wciąż
trwają. Na dworcu w Piasecznie stare, popękane płyty chod-
nikowe zastąpi w najbliższych dniach zabytkowa kostka ba-
zaltowa wydobyta z pod asfaltu remontowanej właśnie ulicy
Kościuszki. 
Więcej informacji na stronie
www.kolejka-piaseczno.com

Nad wodę do Zalesia
Po wiosennych pracach konserwacyjnych do

stawów w Zalesiu Dolnym z powrotem napuszczo-
no wody. Jesienią ze stawów spuszczono wodę, na
wiosnę rozpoczęły się prace. Zbiorniki zostały
oczyszczone i odmulone, dzięki czemu można się
w nich bezpiecznie i przyjemnie kąpać. W tak
piękną pogodę piaszczysta plaże i czyste i bezpiecz-
ne kąpielisko to doskonałe miejsce do spędzania
wolnego czasu. 

Prace przy oczyszczaniu stawów kosztowały
około 250 tys. zł, ale powinny starczyć na wiele lat,
z korzyścią dla wszystkich wypoczywających w Za-
lesiu. 

Red.

Propozycje na weekend

Nowa nawierzchnia na ul. Łabędziej

Tuż po zakończeniu prac na ul. Kościuszki rozpocznie się modernizacja ul. Jana Pawła II
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Burmistrz zatwierdził

przetargi: 

na wykonanie remontu budynku Przy-
chodni Rejonowej nr 1 w Piasecznie przy
ul. Fabrycznej. Wykonawca - ZRB Jerzy
Nowak z Zalesia Górnego, za cenę ry-
czałtową brutto 167 731,14 zł;

na odbiór wraz z załadunkiem, trans-
port i unieszkodliwienie płyt azbestowo-
-cementowych pochodzących z demonta-
żu obiektów należących do osób fizycz-
nych z terenu gminy Piaseczno. Wyko-
nawca - firma Lumen sp. z o.o. z Polic, za
cenę ryczałtową brutto za 1 tonę - 321 zł;

na budowę oświetlenia ulicy Mleczar-
skiej w Piasecznie. Wykonawca - ZKR-
SiUE Cieślikowski z Wolicy, za cenę ry-
czałtową brutto 47 939,53 zł;

na kompleksową przebudowę ul. Ko-
ścielnej na odcinku od ul. Kościuszki do
ul. Jana Pawła II w Piasecznie wraz z ro-
botami towarzyszącymi. Wykonawca -
firma Jarpol SA z Warszawy, za cenę ry-
czałtową brutto 462 952,85 zł;

na sporządzenie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części
miasta Piaseczno dla obszaru od ul.
Orężnej do granic z gminą Lesznowola.
Wykonawca - Pracownia „Art.-Arch”
Aleksander Chylak z Warszawy, za cenę
ryczałtową brutto 30 000 zł;

na sporządzenie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części
miasta Piaseczno dla obszaru ograniczo-
nego ulicami: Przesmyckiego, Markow-
skiego, Chyliczkowska, Żeglińskiego.
Wykonawca - Pracownia „Art.-Arch”
Aleksander Chylak z Warszawy, za cenę
ryczałtową brutto 12 999 zł;

na wykonanie remontu dachu budynku
mieszkalnego przy ul. Urbanistów
2 w Piasecznie. Wykonawca - PBUH
Remko z Kozienic, za cenę ryczałtową
brutto 97 023,16 zł;

na sporządzenie dokumentacji odtwo-
rzeniowej budynku w Piasecznie przy pla-
cu Piłsudskiego 4. Wykonawca - firma Ar-
tea Pracownia Architektoniczna z Warsza-
wy, za cenę ryczałtową brutto 29 890 zł;

na budowę oświetlenia ulicznego przy
ul. Piaseczyńskiej i Promyka w Złotokło-
sie. Wykonawca - ZKRSiUE Cieślikow-
ski z Wolicy, za cenę ryczałtową brutto
70 848,89 zł;

na budowę oświetlenia ulicznego przy
ul. Wawelskiej, Kilińskiego, Pustej
w Złotokłosie. Wykonawca - ZKRSiUE
Cieślikowski z Wolicy, za cenę ryczałto-
wą brutto 36 882,41 zł;

na budowę oświetlenia ulicznego przy
ul. Warszawskiej w Złotokłosie. Wyko-
nawca - ZKRSiUE Cieślikowski z Wolicy,
za cenę ryczałtową brutto 61 859,49 zł;

na wykonanie nawierzchni z tłucznia
kamiennego w ul. Okrzei i Iwaszkiewicza
po robotach sieci wodociągowej. Wyko-
nawca - firma Fal-Bruk B.B.Z. Falenta
sp.j. z Warszawy, za cenę ryczałtową
brutto 65 827,27 zł;

na remont nawierzchni asfaltowej ul.
Łabędziej w Piasecznie. Wykonawca - fir-
ma Mabau Polska Sp. z o.o. z Piaseczna,
za cenę ryczałtową brutto 232 057,88 zł;

na przegląd przewodów kominowych
w budynkach komunalnych gminy Pia-
seczno. Wykonawca - Spółdzielnia Pracy
Kominiarzy z Warszawy, Rejonowy Za-
kład Kominiarski w Piasecznie, za cenę
ryczałtową brutto 18 910,98 zł;

na budowę oświetlenia ulic: Leszczyno-
wej, Kaczeńców, Nowinek, Leśnej Dróż-
ki w Zalesiu Górnym. Wykonawca -
ZKRSiUE Cieślikowski z Wolicy, za cenę
ryczałtową brutto 71 401,35 zł;

na odwodnienie części miejscowości
Żabieniec. Wykonawca - firma Hydro-
techniczno-Budowlana „Hydrodom”
z Tarnowa, za cenę ryczałtową brutto
119 598,28 zł;

na remont dachu nad salą gimnastycz-
ną, likwidację szkód wynikłych z przecie-
ku dachu, modernizację sanitariatów
i rozszczelnienie okien z PCV w LO
w Piasecznie ul. Chyliczkowska 17. Wy-
konawca - Zakład Remontowo-Budowl-
any Adam Konikiewicz z Piaseczna, za
cenę ryczałtową brutto 410 351,95 zł;

na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, pod-
opiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej
z terenu miasta i gminy Piaseczno. Wy-
konawca - firma Vital s.c. Usługi opie-
kuńczo-pielęgniarskie Ewa i Stanisław
Lechowscy z Warszawy, za cenę ryczałto-
wą brutto 25 zł za jedną godzinę usługi;

na letni wypoczynek nad morzem dla
dzieci z rodzin patologicznych z terenu
gminy Piaseczno. Wykonawca - Przed-
siębiorstwo Turystyki i Usług „Fiztur”
Sp. z o.o. z Płocka, za cenę ryczałtową
brutto 689 zł za 1 osobę (całkowity koszt
zamówienia 124 020 zł);

na wykonanie obrukowania studni ka-
nalizacyjnych betonowych w drogach
gruntowych w Zalesiu Dolnym. Wyko-
nawca - firma PT „Elmar” z Zalesia Gór-
nego, za cenę ryczałtową brutto
34 154,40 zł;

na wymianę instalacji zimnej wody
(piony i poziomy w piwnicy), instalacji
kanalizacji sanitarnej (piony) oraz ułoże-
nie przewodów ochronnych (przeciwpo-
rażeniowych) w komunalnym budynku
mieszkalnym przy ul. Kusocińskiego 3A
w Piasecznie. Wykonawca - URB Hen-
ryk Figurski z Raszyna, za cenę ryczałto-
wą brutto 65 570,53 zł;

na remont nawierzchni ul. Longinusa
w Piasecznie. Wykonawca - firma  Ma-
bau Polska sp. z o.o. z Piaseczna, za cenę
ryczałtową brutto 194 472,56 zł;

na budowę wodociągu w ulicy 17-go
Stycznia w Piasecznie z przyłączami do dzia-
łek. Wykonawca - firma „Bud-Inż.” Przed-
siębiorstwo Prywatne Andrzej Rupa z Raszy-
na, za cenę ryczałtową brutto 197 725,84 zł;

na wykonanie projektu budowlano-w-
ykonawczego wielobranżowego na budo-
wę garażu dwustanowiskowego wraz z in-
frastrukturą oraz adaptację dotychczaso-
wego garażu na świetlicę w budynku OSP
w Złotokłosie. Wykonawca - firma Ma-
rel-Projekt s.c. Biuro Usług Technicz-
nych Lis Marek i Metlerski Artur z Rado-
mia, za cenę ryczałtową brutto 57 950 zł;

na sporządzenie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części
wsi Chylice. Wykonawca - firma Brol
Systemy Przestrzenne z Warszawy, za ce-
nę ryczałtową brutto 28 670 zł;

na remont nawierzchni ulicy Trakto-
rzystów w Głoskowie i ul. Mleczarskiej
w Piasecznie. Wykonawca - Mabau Pol-
ska Sp. z o.o. z Piaseczna, za cenę ryczał-
tową brutto 199 972,86 zł;

na przebudowę ul. Jana Pawła II po-
między ul. Wojska Polskiego a ul. Puław-
ską w Piasecznie wraz z modernizacją
tych skrzyżowań oraz robotami towarzy-
szącymi uzbrojenia terenu. Wykonawca -
firma Fal-Bruk B.B.Z. Falenta z War-
szawy, za cenę ryczałtową brutto
2 499 825,49 zł;

na opracowanie projektów budowlano-
-wykonawczych dla wszystkich branż na
budowę budynków mieszkalnych na
podstawie opracowanej i zatwierdzonej
koncepcji na działkach nr 41, 42 przy ul.

Świętojańskiej i Jerozolimskiej w Pia-
secznie. Wykonawca - Biuro Projektowe
Budownictwa „Partner” s.c. Tadeusz
Bronowicki Wanda Dylik z Łodzi, za ce-
nę ryczałtową brutto 323 300 zł;

na budowę wodociągu w Runowie -
PGR. Wykonawca - Budowlana Spół-
dzielnia Piaseczno, Piaseczno ul. Święto-
jańska 2, za cenę ryczałtową brutto 
278 931,71 zł.

na wykonanie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej dwufunkcyjnego węzła
cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewa-
nia i ewentualnej ciepłej wody (technolo-
gia, automatyka, elektryka) oraz moderni-
zację ww. węzła cieplnego w komunalnym
budynku mieszkalnym przy ul. Puławskiej
32c w Piasecznie. Wykonawca - Przedsię-
biorstwo Rekonstrukcji i Modernizacji
Energetyki „Prime” Sp. z o.o. z Radomia,
za cenę ryczałtową brutto 66 790 zł.

Burmistrz unieważnił

przetargi: 

na utrzymanie czystości i porządku na
terenie miasta i gminy Piaseczno, gdyż
postępowanie obarczone jest wadą unie-
możliwiającą zawarcie ważnej umowy
w sprawie zamówienia publicznego;

na wykonanie projektu wielobranżowe-
go na remont z jednoczesną moderniza-
cją układu wewnętrznego budynku
mieszkalnego w Piasecznie przy ul. Mły-
narskiej 3, gdyż cena najkorzystniejszej
oferty przewyższała kwotę, którą zama-
wiający mógł przeznaczyć na sfinansowa-
nie zamówienia;

na remont nawierzchni gruntowych
w Złotokłosie, Wólce Prackiej i Henry-
kowie, gdyż cena najkorzystniejszej ofer-
ty przewyższała kwotę, którą zamawiający
mógł przeznaczyć na sfinansowanie za-
mówienia;

na opracowanie koncepcji odwodnie-
nia dla rejonu ulic: Główna, Pod Bateria-
mi, Redutowa, Okrężna w Gminie Pia-
seczno, gdyż złożona oferta opiewa na
kwotę wyższą niż zarezerwowano w bu-
dżecie na ten cel;

na remont nawierzchni gruntowych
w Głoskowie, gdyż nie wpłynęła żadna
oferta;

na modernizację torów wraz z remon-
tem mostu kolei wąskotorowej nad rzeką
Głoskówką, gdyż nie wpłynęła żadna
oferta.

Burmistrz ogłosił 

przetargi:

na kompleksową przebudowę ul. Szkol-
nej na odcinku od ul. Wojska Polskiego
do ul. Puławskiej oraz remont chodnika -
strona wschodnia ul. Puławskiej na od-
cinku od ul. Młynarskiej do ul. Chylicz-
kowskiej wraz z zatokami postojowymi;

na wykonanie odwodnienia poprzez
wykonanie kanalizacji deszczowej w uli-
cach: Polnej, al. Pokoju, Wilanowskiej;

na przebudowę ul. Jarząbka na odcinku
od ul. Czyżyków do Poland Business
Park (skrzyżowanie z ul. Tukanów);

na wykonanie robót wykończeniowych
w budynku socjalnym dla potrzeb klubu
sportowego Laura w Chylicach;

na przebudowę i rozbudowę oczysz-
czalni ścieków w Piasecznie - realizo-
wane w ramach Funduszu Spójności
„Program gospodarki wodno-ściekowej
w Piasecznie”;

na przebudowę II etapu ul. Syrenki
wraz z robotami towarzyszącymi w Pia-
secznie;

na konserwację oświetlenia ulicznego
na terenie gminy Piaseczno;

na utrzymanie czystości i porządku na
terenie miasta i gminy Piaseczno;

na modernizację torów wraz z remon-
tem mostu kolei wąskotorowej nad rzeką
Głoskówką;

na budowę ulicy Fabrycznej na odcinku
od ulicy Powstańców Warszawy do ulicy
Wojska Polskiego w Piasecznie;

na konserwację komunalnych budyn-
ków mieszkalnych Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Piasecznie;

na wykonanie robót uzupełniających
dla potrzeb rozbudowy Szkoły Podstawo-
wej nr 5 w Piasecznie o halę sportową
z zapleczem i łącznikiem dydaktycznym.

W okresie 27 maja - 6 lipca

burmistrz zajmował się

bieżącymi sprawami, m.in.

odbyły się następujące

spotkania:

27 maja - otwarcie i zakończenie ma-
ratonu kolarskiego Mazovia MTB Mara-
thon;
30 maja - zebranie sołeckie w Łbiskach,
którego przedmiotem były m.in. sprawy
związane z planem zagospodarowania
przestrzennego, budową kanalizacji sani-
tarnej oraz poprawą bezpieczeństwa na
drodze;
2 czerwca - bal gimnazjalistów w Gim-
nazjum nr 2 w Piasecznie;
3 czerwca - Piknik Rodzinny zorgani-
zowany przez Przedszkole „Świat Bajek”
w Piasecznie;
3 czerwca - Chojnowska Majówka zor-
ganizowana przez Ośrodek Kultury
w Chojnowie oraz sołtysa i Ochotniczą
Straż Pożarną w Chojnowie;
4 czerwca - msza święta z okazji Świę-
ta Ludowego w kościele pw. św. Anny
w Piasecznie;
4 czerwca - Piknik Rodzinny zorganizo-
wany przez Piaseczyński Ośrodek Kultury;
8 czerwca - podsumowanie gminnego
konkursu chemicznego dla uczniów gim-
nazjów z terenu gminy Piaseczno oraz
podsumowanie gminnych konkursów
przedmiotowych dla uczniów klas I-III
szkół podstawowych;
9 czerwca - spotkanie rodzinne „Tata,
Mama i Ja” w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie;
10 czerwca - uroczyste otwarcie pra-
cowni kształcenia zawodowego w Zespole
Szkół nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej; 
10 czerwca - otwarcie sezonu sporto-
wego Międzyszkolnego Klubu Sportowe-
go w Józefosławiu;
11 czerwca - uroczyste rozpoczęcie X
Memoriału Lecha Abramowicza w piłce
nożnej zorganizowanego przez LKS Vic-
toria Głosków; 
11 czerwca - Jarmark Hubertowski
w Zalesiu Górnym.
23 czerwca - uroczyste zakończenie
roku szkolnego w Liceum Ogólnokształ-
cącym w Piasecznie;
23 czerwca -spotkanie z chińską dele-
gacją z Kantonu.
23 czerwca otwarcie nowego salonu
„Natalia Gold” p. Józefa Czerniejewskie-
go w Piasecznie.
3 i 5 lipca spotkanie z samorządowcami
działającymi w Stowarzyszeniu Gmin
i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki nt.
opracowania wstępnego Studium Go-
spodarki Wodno-Ściekowej na terenie
zlewni rzeki Jeziorki.

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

zatwierdzono konkurs ofert na zadania
w obszarze kultury, pamięci zesłańców

na przymusowe roboty na Syberię oraz
ochrony dziedzictwa kulturowego Pia-
seczna. Wykonawca - Związek Sybiraków
Oddział Warszawski Koło w Piasecznie,
za cenę 4500 zł;

zatwierdzono konkurs na zadania w ob-
szarze kultury, sztuki oraz ochrony dzie-
dzictwa kulturowego Piaseczna. Wyko-
nawca - Związek Żołnierzy Narodowych
Sił Zbrojnych Koło im. por. Antka w Pia-
secznie ul. Szkolna 6, za cenę 4000 zł;

zatwierdzono konkurs na zadania w za-
kresie rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami lokalnymi gmi-
ny Piaseczno. Wykonawca - Piaseczyń-
skie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej,
ul. Sienkiewicza 14 Piaseczno, za cenę
21 000 zł;

zapoznano się z projektem „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta i gminy Pia-
seczno” po naniesieniu uwzględnionych
przez burmistrza uwag mieszkańców; 

omówiono sprawę budowy sztucznego
lodowiska na terenie gminy Piaseczno; 

omówiono sprawę dotyczącą urucho-
mienia komunikacji nocnej z Piaseczna
do Warszawy. Po przeprowadzeniu roz-
mów z przedstawicielami PPKS-u i firmy
Mobilis ustalono, że na okres próbny, tj.
od 15.08.06 r. do 31.10.06 r., komuni-
kację nocną na ww. trasie będzie prowa-
dziła firma Mobilis. Po upływie tego
okresu i określeniu kosztów komunikacji
nocnej gmina podejmie ostateczną decy-
zję w tej sprawie, m.in. dotyczącą wybo-
ru przewoźnika;

omówiono projekty miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wsi
Głosków, Baszkówka, Bąkówka, Szczaki,
Wola Gołkowska, Kamionka, Józefosław
II, części wsi Jesówka, części miasta Pia-
seczno (dla obszaru ograniczonego ulica-
mi: Puławska, Energetyczna, Łabędzia,
Mleczarska, granica z gm. Lesznowola);

omówiono propozycje projektów zgło-
szonych do Lokalnego Programu Rewita-
lizacji oraz plan finansowy;

omówiono projekt podziału gminy na
okręgi wyborcze w tegorocznych wybo-
rach samorządowych;

omówiono wnioski Radnych zgłoszone
do projektu Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta i Gminy Piaseczno;

w związku z odstąpieniem z dniem
07.06.06r od umowy nr 10/2006r z dnia
20.02.06r zawartej z KS "Piaseczno" zde-
cydowano, że należy rozpisać nowy prze-
targ na promocję oraz szkolenie sporto-
we dzieci i młodzieży w środowisku
miejskim na okres od dnia podpisania
umowy do końca bieżącego roku obej-
mujący zakres, który nie został zrealizo-
wany przez KS „Piaseczno”. Przetarg po-
winien być ogłoszony w trybie przetargu
nieograniczonego.

Burmistrz na bieżąco rozpatruje wnio-
ski o rozłożenie na raty czynszów dzier-
żawnych i przedłużenie umów dzierżaw
oraz wnioski podmiotów gospodarczych
o umorzenie lub rozłożenie na raty należ-
ności podatkowych, o pozwolenia na
sprzedaż alkoholu itp.
Omawiane są na bieżąco wnioski komisji
problemowych RM - informacja pisemna
o podjętych czynnościach związanych
z tymi wnioskami przedkładana jest prze-
wodniczącemu Rady Miejskiej. 

Burmistrz przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek po uprzed-

nim umówieniu spotkania.
Tel. 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 najważniejszych spraw i problemów, którymi burmistrz i
kierownictwo zajmowali się od 27 kwietnia do 12 czerwca 2006 roku.
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Jednogłośnie została przyjęta
uchwała o zmianach w kwotach dota-
cji celowych i kwotach dochodów na
podstawie decyzji wojewody mazo-
wieckiego przyznającej gminie dodat-
kowe środki na pomoc społeczną
w kwocie 11 000 zł.. 

W wykazie zadań remontowych
Uchwały budżetowej gminy na 2006
rok dokonano zmiany w zapisie za-
kresu rzeczowego remontu w Przed-
szkolu nr 5 w Piasecznie. Zmieniono
również zapis o zakresie rzeczowym
zadania i wykonania montażu zapro-
jektowanych urządzeń sportowych
w Szkole Podstawowej nr 5. 

Rada przyznała 10 000 zł jako
pomoc finansową dla gminy Lipusz
będącej w złej kondycji finansowej na
odbudowę spalonego budynku
mieszkalnego, w którym zamieszkują
22 osoby, w większości bezrobotne. 

Wprowadzono korektę numera-
cji działki w Uchwale Rady Miejskiej
w sprawie sprzedaży oddanych
w użytkowanie wieczyste Spółdzielni
„Jedność” nieruchomości. 

Podjęto uchwałę o wykupie na
rzecz gminy działki o pow. 618 m kw.
położonej przy ul. Polnej w Wólce
Kozodawskiej w celu umożliwienia
budowy odwodnienia tego rejonu
i docelowej modernizacji ciągu ulic
alei Zgody i alei Pokoju do rzeki Je-
ziorki. 

Następnie radni zdecydowali
o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Piasecz-
na wprowadzającego zmiany szeroko-
ści linii rozgraniczających fragmentu
ulicy Żeromskiego na odcinku od uli-
cy Armii Krajowej i Mazurskiej. 

Po przyjęciu tych uchwał podjęto
najtrudniejszy w ostatnim czasie te-
mat, czyli uchwałę o wprowadzeniu
zmian w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Piaseczno.
Zatwierdzenie przez Radę Studium
ma zasadniczy wpływ na kształtowa-
nie miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego całego obsza-
ru gminy i miasta. Plany miejscowe
mają w miarę możliwości spełniać
oczekiwania mieszkańców, dlatego
bardzo istotna była społeczna konsul-
tacja określająca kierunki rozwoju
urbanistycznego Gminy. 

Niestety, nie jest wystarczająco
popularna aktywność społeczeństwa
w udziale przy konstruowaniu miej-
scowych planów w okresie do tego
przeznaczonym, w którym można
i należy składać uwagi i wnioskować
wprowadzenie zmian, a już po czasie,
po przyjęciu planów zagospodarowa-
nia, gdy zgodnie z prawem powstają
w terenie nowe inwestycje, skutkuje
często falą protestów, które z przy-
czyn formalnych są wyjątkowo trudne
i przeważnie niemożliwe do spełnie-
nia. 

Znaczna na szczęście część społe-
czeństwa aktywnie i przytomnie czu-
wa nad rozwojem swoich rejonów za-
mieszkania i we właściwym czasie
składane są uwagi zarówno do Stu-
dium, jak również do wykładanych do
konsultacji planów miejscowych. 

W celu spełnienia społecznych
oczekiwań i uporządkowania miej-
scowych planów gmina zleciła opra-
cowanie projektu studium uwarun-
kowań, które przeszło społeczną kon-
sultację i wpłynęło do Urzędu wiele
uwag z terenów wiejskich i co dziwne,
zbyt małe zainteresowanie przejawili
mieszkańcy miasta. 

Znaczna część wniesionych uwag
została przez projektantów uwzględ-
niona, a pozostałe ze względów for-
malnych nie mogła być wzięta pod
uwagę i uchwałą Rady miała zostać
oddalona. Tak też się stało, ale
w przypadkach, które projektanci
mogli uwzględnić, a tego nie zrobili,
radni zakwestionowali zaprojektowa-
ną wersję rozwiązań i spowodowali
powtórne wzięcie pod uwagę słusz-
nych ich zdaniem postulatów miesz-
kańców. 

Spowodowało to konieczność
przerwania sesji, by dać projektantom
możliwość wprowadzenia zmian
w projekcie Studium. Kontynuację
sesji wznowiono dnia 20.06. W dniu
tym nie zdołano jednak zakończyć
pracy nad projektem, gdyż mieszkań-
cy miasta za pośrednictwem radnych
zgłosili zastrzeżenia do pominiętych
w Studium szczegółów określających
możliwości zabudowy poszczególnych
rejonów o istniejącym od lat charak-
terze zabudowy stwarzając bardzo po-
ważne zakłócenia ładu urbanistyczne-
go w mieście. 

Niedoskonałość zapisów w obo-

wiązującym aktualnie planie zagospo-
darowania miasta spowodowała
ogromne zainteresowanie operatyw-
nych deweloperów, którzy z wyjątko-
wą starannością i przebiegłością wy-
kupują atrakcyjne i uzbrojone tereny
w zabudowanych rejonach miasta
i gdy nikt z mieszkańców, ani gmin-
nego samorządu niczego złego dla ist-
niejącego charakteru okolicy nie prze-
widział, nagle wyrastają znacznie od-
stające gabarytami od sąsiednich za-
budowań wielkie obiekty wywołujące
słuszne oburzenie mieszkańców, któ-
rzy w stosownym okresie nie wnieśli
żadnych uwag ograniczających archi-
tektoniczną swobodę. Stanowi to
przestrogę na przyszłość i powinno
zmobilizować lokalne społeczności do
większej aktywności we właściwym
czasie, która zapewni spełnienie ocze-
kiwań i niezmienności przeznaczenia
terenu. 

Sesję przerwano ponownie, by
po burzliwej dyskusji projektanci mo-
gli dokonać kolejnych zmian w pro-
jekcie Studium w części miejskiej.
Obrady wznowiono 11 lipca mając
nadzieję na bezproblemowe już przy-
jęcie uchwały, ale że wystąpiły następ-
ne szczegółowe uwagi dotyczące do-
puszczalnej wysokości zabudowań
oraz powierzchni biologicznie czynnej
w poszczególnych rejonach miasta,
zdecydowano ostatecznie o wprowa-
dzeniu precyzyjnych zapisów w pla-
nach miejscowych, które powstaną na
bazie przyjętego Studium, w których
z kolei zostanie dokładnie określony
charakter zabudowy zapewniając
mieszkańcom jego nienaruszalność. 

Ostatecznie uchwała w sprawie
zmian w Studium uwarunkowań
w głosowaniu imiennym została przy-
jęta większością głosów przy jednym
przeciwnym. 

Następnym punktem porządku
obrad było udzielenie odpowiedzi na
złożone wnioski i interpelacje. Bur-
mistrz poinformował, że odpowiedzi
zostaną udzielone na piśmie w termi-
nie późniejszym. 

W punkcie wolnych wniosków
radni zgłosili bieżące uwagi wymaga-
jące bieżącego załatwienia, po czym
sesję zakończono. 

Andrzej Rutkowski
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
www.piaseczno.eu

Wyjątkowy przebieg miała 52. sesja rady Miejskiej w Piasecznie. Rozpoczęła się w dniu
22.06.2006 r. i była kontynuowana w trzech terminach. Na początku wprowadzono
do porządku obrad dodatkową uchwałę. Przyjęto złożone sprawozdania z pracy bur-
mistrza i przewodniczącego Rady w tym okresie. Radni złożyli wnioski i interpelacje.

Sprawozdanie z 52. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
Podjęte zostały uchwały

o zmianach w budżecie gminy
m.in. o zwiększeniu środków na
pomoc społeczną o kwotę
36 000 zł na wypłatę zasiłków,
o przyznaniu kwoty 4 150 zł na
realizację nakazu zapłaty od-
szkodowania za uszkodzenie
pojazdu przez złamany konar
drzewa przy budynku komunal-
nym. 

Zwiększono środki o kwotę
200 000 zł na projekt i przebu-
dowę ulicy Żeromskiego ze
względu na konieczność prze-
budowy istniejącej sieci wod. -
kan., oraz kanalizacji deszczo-
wej, co związane jest z projek-
tem budowy drogi krajowej 79. 

Zwiększono również środki
na odszkodowania i kary wypła-
cane na rzecz osób fizycznych za
grunty przeznaczone pod drogi
gminne i przejście ich na rzecz
Gminy z mocy prawa. Kwota
zwiększenia wydatków wynosi
1 800 000 zł. 

Zwiększono nakłady na wy-
nagrodzenie dla pracowników
oświaty, którzy nie są nauczy-
cielami o łączną kwotę 475 000
zł, stosownie do wcześniej pod-
jętej uchwały w tej sprawie. 

Wprowadzona została
zmiana nakładów na realizację
zadań inwestycyjnych przewi-
dzianych w planie budżetu
o kwotę 219 040 zł. Zmiana
dotyczy koncepcji odwodnienia
rejonu ulic Głównej, Pod Bate-
riami, Redutowej i Okrężnej,
budowy I etapu ul. Droga Dzi-
ków oraz budowy oświetlenia
ul. Południowej w Zalesiu Gór-
nym i ul. Okulickiego w Pia-
secznie. 

Przyjęto kontrowersyjną
uchwałę o przyznaniu kwoty
600 000 zł na dofinansowanie
projektu i realizację budowy
sztucznego lodowiska w Pia-
secznie. Jest to uzupełnienie
nakładów przyznanych przez
wojewodę mazowieckiego
w formie promesy na kwotę
1 000 000 zł ze środków prze-
widzianych na ten cel w budże-
cie Samorządu Województwa
Mazowieckiego na 2006 rok.
Część radnych nieskutecznie
postulowała wydatkowanie
gminnych środków na inny
i ważniejszy dla mieszkańców
cel np. opracowanie projektu
rozbudowy szpitala, który ure-
alniłby powrót do tematu stwo-
rzenia godnego i niezbędnego

w gminie rejonowego obiektu
zapewniającego długo oczeki-
waną właściwą opiekę medycz-
ną. 

Radni uwzględnili kwotę
228 000 zł przeznaczoną na wy-
kupy gruntów pod drogi gmin-
ne. Uwzględniono również
zwiększenie o kwotę 11 000 zł
nakładów na remont oświetle-
nia boiska, remont budynku so-
cjalnego i nawierzchni boiska
głównego w Głoskowie. 

Określony został limit wy-
datków na wieloletnie progra-
my inwestycyjne związany
z przebudową ulicy Fabrycznej
przyjmując szeroki i docelowy
zakres modernizacji. Całkowity
koszt realizacji wyniesie
1 580 000 zł. Zwiększono środ-
ki w kwocie 250 000 zł na wy-
konanie boiska ze sztucznej tra-
wy do piłki nożnej w Zalesiu
Górnym. 

Przyznano pomoc finanso-
wą dla Mazowieckiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w kwocie
250 000 zł na projekt moderni-
zacji ulicy Stołeczne i Pod Bate-
riami. 

Jako pomoc finansową dla
Powiatu Piaseczno przyznano
kwotę 201 500 zł na remont
nawierzchni asfaltowej drogi
Wola Gołkowska - Bąkówka, na
remont chodnika przy ul.
Szkolnej w Jagarzewie kwotę
46 500 zł, oraz na przebudowę
ul. 3 Maja w Złotokłosie kwotę
496 000 zł. 

Kolejna uchwała przyjęta
przez radnych dotyczy zwięk-
szenia wydatków gminy o kwo-
tę 57 276 zł na pokrycie zasą-
dzonych kosztów sądowych
przegranej sprawy i wypłatę od-
szkodowania na rzecz osób po-
szkodowanych w przeprowa-
dzonej w 96 r. eksmisji z samo-
wolnie zajętego budynku miesz-
kalnego w Zalesiu Górnym. 

Ustanowiono służebność
pasa gruntu działki gminnej
umożliwiającej obsługę zabudo-
wanych działek sąsiednich bę-
dących własnością osób fizycz-
nych przy ul. Kościuszki w Pia-
secznie. 

Rada nie podjęła uchwały
o sprzedaży w trybie przetargu
nieograniczonego gminnej
działki położonej przy ul. Knia-
ziewicza w bezpośrednim są-
siedztwie z działką, na której
spółka deweloperska buduje
duży obiekt mieszkalny. Przed-

miotowy teren jest przeznaczo-
ny pod ogólnodostępną zieleń
parkową bez prawa zabudowy
w pasie 25 m od kanału zwane-
go Perełką. 

Następnie Rada przychyl-
nie odniosła się do uchwał
w sprawie bezprzetargowej
sprzedaży działek na rzecz do-
tychczasowych użytkowników
wieczystych przy ulicach Rubi-
nowej, Nefrytowej, Geodetów,
Szmaragdowej i Granitowej. 

Przychylnie potraktowano
wystąpienie Komendy Powiato-
wej Policji o przydział dwóch
lokali mieszkalnych w nowo
wybudowanym budynku komu-
nalnym jako lokale służbowe
dla miejscowych funkcjonariu-
szy na czas zatrudnienia w Pia-
secznie. 

W kolejnej uchwale uznany
został jako zasadny zarzut naru-
szenia interesu prawnego wnio-
skodawcy będącego właścicie-
lem nieruchomości w centrum
miasta. 

Uchylone zostały uchwały,
które z powodu przedłużającej
się procedury planistycznej dla
części wsi Julianów utraciły
moc prawną. 

Przyjęte zostały uchwały
w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego części wsi Ju-
lianów Północny, części mia-
sta w obszarze ulic Puławska,
Młynarska, Warszawska
i Chyliczkowska, części wsi
Wólka Kozodawska oraz czę-
ści wsi Wólka Pracka - Zawa-
dy. 

Po burzliwej dyskusji radni
przyjęli uchwałę oddalającą
skargę Niepublicznego Przed-
szkola „Miś” na działalność
burmistrza w sprawie kwestio-
nowanej wysokości przyzna-
nych dotacji. 

Rada podjęła uchwały do-
tyczące zbliżających się wybo-
rów samorządowych ustalając
obwody głosowania oraz zmia-
ny w podziale na okręgi wybor-
cze. 

Burmistrz udzielił odpo-
wiedzi na wnioski i interpelacje,
radni zgłosili nowe bieżące
wnioski i na tym sesję zakoń-
czono. 

Andrzej Rutkowski
Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej
www.piaseczno.eu

Sprawozdanie z 53. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

Kolejna 53. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie odbyła się dnia 6 lipca
2006 r. Po wprowadzeniu trzech uchwał dodatkowych przyjęto spra-
wozdania burmistrza oraz przewodniczącego Rady, po czym zwycza-
jowo radni zgłosili wnioski i interpelacje.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
przez Przewodniczącego Rady Miejskiej

Wniosek
Ze względu na niewłaściwą współpracę Starostwa z gminą w zakresie realizacji kluczowych

powiatowych zadań inwestycyjnych, takich jak budowa komendy policji, sądu, prokuratury i in-
nych, składam wniosek, by gmina, dobrze już znając aspiracje, operatywność i możliwości władz
powiatowych, powróciła do podjętego niegdyś tematu budowy nowego lub rozbudowy starego
szpitala wraz z poradnią. 

Wyremontowany ostatnio przez Starostwo obiekt zwany szpitalem rejonowym przy ul. Mic-
kiewicza w Piasecznie nie spełnia oczekiwań mieszkańców oraz nie zaspokaja potrzeb ani mia-
sta, ani gminy, a tym bardziej powiatu. 

Podporządkowanie lecznictwa powiatowego pod placówkę MSWiA i włączenie naszego szpitala pod jej
kuratelę stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców miasta, gminy i powiatu. 

Szpital konieczny!
Do burmistrza trafił wniosek radnych w sprawie podjęcia pilnych działań
na rzecz budowy nowego lub rozbudowy dotychczasowego szpitala w Pia-
seczne. Poniżej publikujemy treść wniosku.

Możliwości specjalistycznej konsultacji w przychodni CSK przy ul. Wołoskiej
w Warszawie wymagają okresu oczekiwania już do 10 miesięcy, a funkcjonowanie tzw.
oddziału ratownictwa medycznego pozostawia wiele do życzenia. Pacjenci, którzy zdo-
łali dostać się na szpitalną kurację, leżą często na przepełnionych korytarzach, a gdy ta-
kich możliwości brakuje, proponuje im się materace położone bezpośrednio na pod-
łodze. 

Nie mówiąc już o ludzkiej godności, nie możemy zgodzić się na takie warunki pseu-
dotroski o zdrowie naszych mieszkańców i kończącą się kadencję powinniśmy zaakcen-
tować powrotem do inicjatywy gminy niepodjętej poważnie przez Starostwo. 

Proponuję, by ze środków stanowiących aktualnie nadwyżkę budżetową, jako zada-
nie o najwyższym priorytecie, przeznaczyć w bieżącym roku odpowiednią kwotę na
opracowanie dokumentacji, by móc przystąpić do jej realizacji w roku przyszłym. 

Wniosek podpisali: Andrzej Rutkowski, Wiesław Wójcik, Marcin Otręba, Henryk Szumigaj,
Antoni Rosłon, Mariusz Słowik, Gerard Burzyński, Grażyna Orłowska, Jerzy Madej,

Wojciech Kaczorowski, Roman Witkowski, Jacek Żegliński, Jan Liwiński, Jacek Świetlik
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Program Warsztatów 

„Lato w mieście”
sierpień 2006
Proponowany program zajęć:
1. Zajęcia plastyczne - malowanie farba-
mi, lepienie z masy solnej, wspólne two-
rzenie rysunku na folii malarskiej, malo-
wanie na szkle, robienie ozdób z mode-
liny, collage, wyklejanki, plastyka teatral-
na (robienie masek, lalek, charakteryza-
cja) itp.
2. Animacja czytelnictwa - zajęcia
mające na celu popularyzacje litera-
tury dla dzieci, wokół której organi-
zowane będą różne działania, np.
prace plastyczne, inscenizacje, malo-
wanie ramek z wierszami, robienie
zakładek, zapoznawanie z autorami,
ewentualne czytanie dzieciom przez
znanych dorosłych z naszego miasta
itp.
3. Zajęcia teatralne - zabawy rucho-
we, elementy dramy, ćwiczenia dyk-
cyjne, elementy rytmiki, miniinsce-
nizacje.
4. Zajęcia sportowe - zorganizowa-
nie olimpiady sportowej, taniec,
szermierka, wyjścia na pobliski plac
zabaw.
5. Wycieczki 
6. Spotkania tematyczne: klauni,
muzycy, rycerze, strażak, policjant,
lekarz, aktor, poeta itp.

Zajęcia będą prowadzone wokół
dziennych bloków tematycznych, któ-
re w tym roku są skoncentrowane wo-
kół krajów Unii Europejskiej. Dzieci
będą miały szansę podzielić się swoimi
wiadomościami na temat krajów,
a także dowiedzieć się czegoś nowego
o kulturze państw Wspólnoty. Wyżej
wymienione punkty programu będą
wkomponowane w tematykę unijną.

Prowadzący: studentki IV i V roku
Pedagogiki - Magdalena Rosłon (0 503
362 356; e-mail: mroslon0@op.pl),
Agnieszka Szumigaj, Agnieszka Fel-
czyńska, Anna Ciszewska;
Miejsce: Świetlica Ośrodka Kultury
przy ul. Sikorskiego 1;
Grupa dzieci do 15 osób w wieku
5-10 lat. 
Terminy: 31.07 - 11.08.2006 r.
14.08 - 25.08. 2006 r.
Godziny zajęć: od poniedziałku do piąt-
ku:
- 8-10 zajęcia niezorganizowane
(oglądanie filmów, zabawa swobod-
na, czytanie książek) pod opieką jed-
nej z prowadzących;
- 10-16 zajęcia zorganizowane 
(z przerwą na obiad ok. 12:30
-13:00).

Mistrzostwa Polski Rallycross

Żugajewicz liderem

Michał Żugajewicz reprezentujący barwy Piaseczna:
23-24 czerwca w Toruniu odbyła się IV runda Mistrzostw Polski

Rallycross. Po poprzedniej wygranej rundzie czeskiej i tym razem by-
ło się z czego cieszyć. Od początku zawody układały się pomyślnie.
Czas uzyskany na treningu oficjalnym był nie tylko najlepszy w
klasie 1, ale także lepszy od najszybszego zawodnika klasy 2 (Fiaty CC
i SC). Po wygraniu pierwszego i trzeciego (po mokrym torze!) biegu
kwalifikacyjnego do finału startowałem z pole position. Tuż po star-
cie, na pierwszym zakręcie doszło do „kontaktu”, w wyniku którego
zostałem wypchnięty poza tor i spadłem na trzecią pozycję. Na szczę-
ście wyprzedziłem rywali i po niespełna dwóch okrążeniach odzyska-
łem prowadzenie, którego nie oddałem do końca wyścigu. 

Dzięki zwycięstwu w Toruniu zostałem liderem klasyfikacji gene-
ralnej Mistrzostw Polski. Przede mną jeszcze pięć rund, w tym naj-
bliższa w Vilkicay na Litwie. Na moim aucie znajduje się nowy adres
strony internetowej gminy piaseczno (www.piaseczno.eu), której je-
stem reprezentantem podczas cyklu Mistrzostw Polski Rallycross.

zdj.: Michał Kondrowski 
PODSUMOWANIE
MTB Maraton w Piasecznie
W drugiej edycji maratonu rowerowego w Piasecznie udział wzięło
700 zawodników. Zgodnie z opiniami uczestników zamieszczanymi na forum
internetowym piaseczyńskie zawody, które odbyły się 27 maja, oceniane są
jako najlepsze w całym cyklu.

Wśród zawodników przeważali
mieszkańcy Warszawy, ale dużą, kilkuset-
osobową grupę stanowili mieszkańcy po-
wiatu piaseczyńskiego. Ponad stu z nich
skorzystało z oferty darmowego startu, ja-
ka przy wcześniejszych zapisach przysłu-
giwała mieszkańcom z naszego powiatu.

Podobnie jak w zeszłym roku start
i zarazem meta wyścigu ulokowane były
na stadionie Klubu Sportowego „Piasecz-
no”. Zawodnicy do pokonania mieli,
w zależności od kategorii, w której starto-
wali, jedną lub dwie rundy po 43 km każ-
da. Trasa została skorygowana w stosun-
ku do tej z przed roku. Teraz więcej było
piasku, duktów leśnych i malowniczych
ścieżek wzdłuż zalewu w Zalesiu Gór-
nym.

Mieszkający właśnie w Zalesiu
Górnym bracia Peluchowie reprezen-
tujący klub Legion BikeTeam-Sopharma
osiągnęli znakomite rezultaty. Artur
był drugi w kategorii Open, jego brat
Albert szósty, zaś trzeci z braci Łukasz
uplasował się na 8. pozycji. Najmłod-
szy z braci Peluchów Kamil zajął wyso-

kie jak na debiutanta 41. miejsce.
Zwycięzcą na głównym dystansie zo-

stał Damian Mroncz z grupy MTB Silesia,
który na przejazd 90. km odcinka w tere-
nie potrzebował 3 godzin i 14 minut.
Najlepsza z kobiet Agnieszka Sierakowska
z grupy Cykliści na przebycie tego dystan-

su potrzebowała
dodatkowej go-
dziny.

Cykl marato-
nów MTB Mazo-
via, którego or-
ganizatorem jest
stowarzyszenie
Zielony Szlak fir-
mowane przez
jednego z najlep-
szych polskich
kolarzy Cezarego
Zamanę, zakoń-

czy się 8 października w Łodzi.
Już dziś zapraszamy do wzięcia udziału
w piaseczyńskim wyścigu za rok!

Więcej informacji na stronie:
www.mazoviamtb.pl

Organizację maratonu wspierały
GMINA PIASECZNO i POWIAT
PIASECZYŃSKI

Podziękowania

W imieniu organizatorów specjalne
podziękowania za pomoc w organizacji
maratonu składam policjantom Komendy
Powiatowej Policji w Piasecznie, druhom
z Ochotniczych Straży Pożarnych z tere-
nu gminy, harcerzom z ZHR i ZHP oraz
Klubowi Sportowemu „Piaseczno”.

Józef Zalewski
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

LETNI FESTIWAL ROCKOWY W PIASECZYŃSKIM PARKU MIEJSKIM

MUZYKA PRZECIW
NARKOTYKOM
29 LIPCA 2006, ul. CHYLICZKOWSKA - PIASECZNO

Po raz piąty Ośrodek
Kultury w Piasecznie zapra-
sza na letnią imprezę
z udziałem rockowych
i hardcore’owych zespołów
Muzyka przeciw Narkoty-
kom - Open Hard Core
Fest. 

Hasło przewodnie im-
prezy: „Muzyka przeciwko
narkotykom” sugereruje, iż
zależy nam na pokazaniu
młodym ludziom, że możli-
wa jest zabawa bez używek.
Przesłaniem, jakie kierują
ze sceny ortodoksyjni hard
core’owi wykonawcy, bio-
rący udział w OPEN HC
FEST, jest ideologia straight
edge - wolność od wszel-
kich używek (alkohol, nar-
kotyki, nikotyna, kofeina etc). 

29.07.2006 12: 00-22: 00
OPEN HARD CORE FEST

OPEN HC FEST to piąta edycja
festiwalu ortodoksyjnych zespołów
hard core z całego świata. 

W piknikowej atmosferze letnie-
go parku oprócz słuchania muzyki

podczas koncertów można będzie
kupić najnowsze nagrania zespołów,
porozmawiać. Swą obecność
zapowiedziało wiele wydawnictw
niezależnych wytwórni płytowych
i oficyn księgarskich, będzie można
kupić: płyty, kasety, ziny, koszulki,
magazyny, pisemka. 

w y s t ą p i ą: 
NEW WINDS - Portugalia
NUEVA ETICA - Argentyna
ABUSIVE ACTION - Holandia
BIRDS of FEATHER - Holandia
THE IDORU - Węgry
FAUST AGAIN - Polska
ODSZUKAĆ LISTOPAD - Polska
ALIENACJA - Polska
NOISENSE - Polska - PIASECZNO
CYMEON X - Polska

Tegoroczny maraton był nie tylko atrakcyjną imprezą rekreacyjną, ale także doskonałą
formą promocji gminy jako miejsca weekendowego wypoczynku

W trakcie rundy honorowej uczestnicy maratonu
szczelnie wypełnili ulice centrum Piaseczna

Piąta edycja festiwalu odbędzie się na terenie parku przy ul. Chyliczkowskiej


