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To ogromne wyróżnienie. Kapitu-
ła konkursu pod przewodnictwem
prof. Jerzego Buzka przeanalizowała
wydatki inwestycyjne wszystkich pol-
skich gmin z ostatnich trzech lat. 

Po porównaniu nakładów inwesty-
cyjnych na jednego mieszkańca oraz
dynamiki rozwoju inwestycji to wła-
śnie Piaseczno okazało się najlepsze!
- Samorządy pracują już 16 lat. Nasi
obywatele nie zawsze dostrzegają, jak
bardzo zmieniły się Polskie miasta
i wsie. Wniosek, jaki wypływa z rankin-
gu, jest jednak jasny: samorządność nam
się udała - powiedział w wywiadzie dla
„Rzeczpospolitej” prof. Jerzy Buzek. 

„Rzeczpospolita” już od kilku lat
organizuje rankingi samorządów. Służą
one analizie działania tych jednostek
i pokazywaniu przykładów, które war-
to naśladować. Piaseczno już w po-
przednich latach mieściło się w „złotej
setce” samorządów, w tym roku jed-
nak bardzo awansowało. W generalnej
klasyfikacji gmin miejskich i miejsko-
-wiejskich znalazło się na 18. pozycji,
a w kategorii rozwoju inwestycji - na
pierwszym miejscu! 

Konstruując ranking, członkowie

kapituły rozważali aspekty związane
z rozwojem gmin, jakością zarządzania,
przejrzystością pracy samorządu, a tak-
że takie elementy jak współpraca z or-
ganizacjami pozarządowymi czy ochro-
na środowiska. 

Brano pod uwagę nie tylko wskaź-
niki finansowe, takie jak zadłużenie
gminy czy poziom podatków lokal-
nych, ale także takie dane jak np. wy-
niki testu szóstoklasistów i gimnazjali-
stów czy certyfikaty jakości uzyskane
przez lokalną administrację. Analizo-
wano też sytuację gospodarczą w gmi-
nie - poziom bezrobocia oraz liczbę
działających firm. 

Gmina Piaseczno co roku wydaje
na inwestycje ok. 30 proc. budżetu.
Co roku są to większe kwoty, ponieważ
od kilku lat dochody gminy, a więc
i budżet są coraz większe. Z pieniędzy
na inwestycje Piaseczno najwięcej wy-
daje na kanalizację i oczyszczalnie ście-
ków, następnie na inwestycje oświato-
we oraz drogi. Budowane są także no-
we budynki z mieszkaniami socjalnymi
oraz kompleks budynków z przezna-
czeniem na komendę powiatową poli-
cji, sąd i prokuraturę. Red. 

Piaseczno najlepsze!
W Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” Piaseczno zostało uznane za najlepszą gminę
w dziedzinie inwestycji w przeliczeniu na jednego mieszkańca! 

Autobusy kursować będą codziennie
pomiędzy Dworcem Centralnym (przy-
stanek nr 18) a Piasecznem i dalej do Za-
lesinka, Gołkowa i Bobrowca. Pierwszy
autobus rusza z centrum Warszawy
o godz. 23.45, kolejne co godzinę aż do
4.45. Z Bobrowca do Warszawy pierwszy
nocny autobus wyrusza o godz. 22.45,
a ostatni o godz. 3.45.

Rozkłady jazdy wywieszane będą na
przystankach, dostępne są także na stronie
internetowej www.expresspiaseczno.pl.
Bilet za kurs nocny kosztuje 5 zł. Fir-
ma zamierza także sprzedawać opcję
biletu miesięcznego z uwzględnieniem
kursów nocnych.

Uruchomienie autobusu jest odpo-
wiedzią na inicjatywę Urzędu Miasta Pia-
seczno, który wysłał zapytania do różnych
firm transportowych o możliwość utwo-
rzenia linii nocnej do Warszawy. Z naj-
ciekawszą ofertą wystąpił Express Pia-
seczno, który planuje samofinansowanie
przedsięwzięcia z wpływów za bilety. Inni
przewoźnicy mimo tej samej ceny bile-
tów oczekiwali dopłat z gminnej kasy. 

Nocnych autobusów do Warszawy
domagali się przede wszystkim młodzi
ludzie, studenci. Okres próbny po-
zwoli określić, jak duże jest faktycznie
to zapotrzebowanie i czy funkcjono-
wanie linii ma uzasadnienie.

Express Piaseczno

Nocne autobusy już działają!
Od soboty 26 sierpnia funkcjonuje nocne połączenie
autobusowe z centrum Warszawy. Nocną linię na prób-
ny okres trzech miesięcy uruchomiła firma Mobilis, któ-
ra obsługuje autobusy Expressu Piaseczno.

W 66. rocznicę zbrodni katyńskiej, 17 września, zostanie odsłonięty skrom-
ny memoriał upamiętniający śmierć oficerów Wojska Rzeczypospolitej Polskiej.
Memoriał umieszczony został przy kościele św. Huberta w Zalesiu Górnym. 

Uroczystość rozpocznie się o godz. 16.00 przed kościołem obok głazu pa-
mięci trzech powstańców warszawskich pochodzących z Zalesia Górnego.

Zapraszają:
- parafia św. Huberta

- autorzy-wykonawcy memoriału

Zalesie Górne

Odsłonięcie pomnika

W związku z pracami remontowymi wprowadzone zostały ograniczenia w ru-
chu na ul. Jana Pawła II w Piasecznie. Obowiązuje zakaz wjazdu na odcinku od
ul. Puławskiej do ul. Wojska Polskiego. Dopuszczony jest tylko ruch komunika-
cji miejskiej oraz dojazdy do posesji. Na całym odcinku obowiązuje też całkowi-
ty zakaz parkowania. Prace remontowe potrwają do połowy października.

Informacje o inwestycjach drogowych ● czytaj s. 4

Ul. Jana Pawła II 

Ograniczenia w ruchu

● czytaj s. 8

Wspomnienia z wakacji

● s. 5

Komunikaty
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Dzień bez Samochodu
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Sprawozdanie z 54. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

Jako członek komisji zdrowia
byłem zorientowany, że zarząd
Szpitala MSWiA z ul. Wołoskiej
planuje rozbudowę we współpracy
z zarządem powiatu. Mogłaby się
dołączyć do tego nasza gmina
- co w dalszym ciągu popieram.

Komisja zdrowia Rady Miejskiej w Piasecznie spotkała się
z przewodniczącą komisji zdrowia w Radzie Powiatu panią dr
Ostapowicz. Podczas tego spotkania przedstawiliśmy postulaty
poprawy obsługi mieszkańców naszej gminy. Wnioski nasze wy-
nikały z moich kontaktów ze specjalistami lub uwag pacjentów
podczas oczekiwania na przyjęcie przez lekarza.

Wnioskowaliśmy o zatrudnienie następujących lekarzy spe-
cjalistów: pulmonologa (po odejściu z pracy p. dr E. Żukow-
skiej), drugiego kardiologa (w celu zmniejszenia okresu oczeki-
wania na wizytę) i okulisty, którego nie ma już od ponad roku.
Część naszych postulatów została zrealizowana. Drugi kardiolog
dr Lech Hryniewicz jest już zatrudniony na pełnym etacie. We-
dług informacji wiceprzewodniczącego komisji zdrowia dr. n.
med. Jerzego Łączyńskiego okulista z Wołoskiej ma przyjmo-
wać od września w przychodni na Mickiewicza. Niestety, o za-
trudnieniu lekarza pulmonologa nie mamy żadnych informacji.
Autor wniosku, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej
Rutkowski nie precyzował zarzutów, a niezałatwienie naszego

wniosku o pulmunologa można było podciągnąć pod te ogólne
pretensje dotyczące kłopotów z uzyskaniem porady u specjali-
stów. 

Muszę przeprosić Pana Starostę i Pana Dyrektora CSK
MSWiA dr. n. med. Marka Durlika, że nie przeczytałem do-
kładnie podsuniętego mi do podpisu przez p. Rutkowskiego
wniosku przed rozpoczęciem sesji podpisywanego przez obec-
nych radnych, gdyż nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że od-
dział ratownictwa medycznego pozostawia wiele do życzenia.
Można było to odnieść do sytuacji w pogotowiu przed przeję-
ciem szpitala i pogotowia przez Wołoską. Mój przypadek z za-
wałem i komplikacje z ówczesnym pogotowiem zostały opisane
w „Gazecie Południa” nr 7 (202) z 24.02.2005 r. 

Na zakończenie wywiadu prosiłem o przekazanie moich
podziękowań dr. Tomaszowi Niemirce i dr. Mirosławowi Figu-
rze oraz całemu personelowi kardiologii inwazyjnej Szpitala
MSWiA za dobrą opiekę. Przecież nikt nie wiedział, że jestem
radnym i członkiem komisji zdrowia. Po przejęciu pogotowia
przez Wołoską ratownictwo medyczne działa dobrze, o czym
mogłem się przekonać również na własnym przykładzie w nocy
z 1 na 2 lipca. Skierowany zostałem przez nocną pomoc lekar-
ską w Piasecznie do szpitala na Wołoskiej, dokąd zostałem
sprawnie dowieziony przez pogotowie. Po kilkakrotnym bada-
niu krwi w nocy i rano zostałem zwolniony do domu. Tym ra-
zem wszystko skończyło się na strachu. Mam nadzieję, że dalsze
działania Dyrekcji z Wołoskiej będą poprawiały obsługę mieszkań-
ców w Poliklinice na Mickiewicza, bo przecież umowa między po-
wiatem a Dyrekcją Szpitala na Wołoskiej została zawarta na 10 lat.

Szpital konieczny - sprostowanie
dr inż. Gerard Burzyński 
członek komisji zdrowia
Rady Miejskiej

Wnioski z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
w okresie pomiędzy 53. a 54. sesją Rady Miejskiej

Komisja oświaty, kultury

i wychowania

wniosek o przyznanie środków finanso-
wych na wykonanie drzwi do nowej biblio-
teki w Liceum Ogólnokształcącym (5 tys.
zł) oraz na wyposażenie pracowni biologicz-
nej (5 tys. zł). 
Komisja rolnictwa, leśnictwa,

gospodarki żywnościowej

i ochrony środowiska

wniosek o wprowadzenie do opracowy-
wanego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Głosków obejmujące-
go teren glinianek, zapisu o przeznaczeniu
terenu pod sport i rekreację wraz z zapisem
teren „publicznie dostępny”; 

wniosek, aby stawki za wywóz nieczysto-
ści komunalnych uzupełnić stawką za wy-
wóz selekcjonowanych odpadów; 

wniosek o wykonanie z nadwyżki budże-
towej utwardzenia części al. Kasztanów
w technologii zaproponowanej przez wy-
dział inwestycji; 

wniosek o wystąpienie do Wojewódz-
kiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wod-
nych w Piasecznie o oczyszczenie i odmule-
nie rzeki Czarnej oraz wykoszenie jej nad-
brzeży na odcinku 2 km w górę rzeki od
mostku w Zalesiu Górnym; 

wniosek o ustalenie sposobu pomocy
mieszkańcom w naprawie istniejącej kładki
na przejściu z Nowinek do Zalesia Górnego
- naprzeciwko budynku Fundacji Pomocy
Dzieciom (należy ją wyposażyć w poręcz); 

wniosek o realizację uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Siedliska; 

wniosek o zdjęcie z programu sesji pro-
jektu uchwały w sprawie przyjęcia lokalne-
go Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy
Piaseczno; 
Komisja promocji gospodarczej

wniosek o wprowadzenie do opracowy-
wanego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Głosków obejmujące-
go teren glinianek, zapisu o przeznaczeniu
terenu pod sport i rekreację wraz z zapisem
teren „publicznie dostępny”; 

wniosek o zdjęcie z programu sesji pro-
jektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalne-
go Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy
Piaseczno; 

wniosek o przywrócenie ruchu dwukie-
runkowego na ul. Szpitalnej; 

negatywna opinia projektu uchwały nr
6.13 dotyczącej zmian w budżecie (dotyczy
rezygnacji z kredytu); 

wniosek o odstąpienie od rezygnacji
z kredytu na sieć kanalizacyjną w Jesówce.
Środki z nadwyżki budżetowej komisja pro-
ponuje przeznaczyć na inwestycje drogowe:
położenie nakładki na istniejącym podkła-
dzie z tłucznia na ul. Leśnej w Zalesiu Gór-

nym oraz wykonanie nawierzchni ul. Ru-
nowskiej w Złotokłosie na odcinku od ul.
Wojewódzkiej do ul. S. Kostki.
Komisja finansów

wniosek o przyznanie 20 tys. zł na pod-
wyższenie ogrodzenia boiska przy filii
SP nr 5 w Piasecznie przy ul. Nefrytowej; 

pozytywna opinia pisma mieszkanki
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na
leczenie chorej córki, przyznająca 5 tys. zł
z rezerwy ogólnej na zakup koncetratora
tlenu; 

wniosek o zainstalowanie spowalniaczy na
ul. Longinusa; 

wniosek o wszczęcie procedury przetar-
gowej zadań, na które dotychczas nie został
wybrany wykonawca; 

komisja negatywnie zaopiniowała wnio-
sek w sprawie ewentualnej sprzedaży
w drodze przetargu nieograniczonego dział-
ki będącej własnością gminy, położonej
w Piasecznie przy ul. Warszawskiej 27; 

komisja pozytywnie zaopiniowała wnio-
sek w sprawie przeznaczenia 10 tys. zł z re-
zerwy ogólnej na zorganizowanie IX Tur-
nieju Tenisowego „Piaseczno Open 2006”. 
Komisja zdrowia

wniosek o przeznaczenie kwoty 4,9 tys. zł
z rezerwy rady dla mieszkanki Piaseczna
z przeznaczeniem na pokrycie szkód związa-
nych z zalaniem pomieszczeń przez nieczy-
stości z kanalizacji; 

przypomnienie wniosku z ubiegłego roku
w sprawie objęcia ludzi starszych (powyżej
60. roku życia) bezpłatnymi szczepieniami
przeciwko grypie; 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
programu działań na rzecz wsparcia dziecka
i rodziny w powiecie piaseczyńskim na lata
2006-15, wnioskując, by w programie zna-
lazł się rozdział na temat zapobiegania bez-
domności oraz szczegółowy spis treści. 
Komisja polityki gospodarczej

wniosek o rozpatrzenie możliwości wzię-
cia kredytu na zaplanowaną budowę kanali-
zacji w Jesówce. Pozostałą nadwyżkę pro-
ponuje rozdzielić wg potrzeb drogowych; 

negatywna opinia w sprawie projektu
uchwały dotyczącej przyznania pomocy fi-
nansowej powiatowi piaseczyńskiemu; 

negatywna opinia w sprawie projektu
uchwały określającej maksymalne stawki
opłat ponoszonych przez właścicieli nieru-
chomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych. 
Przewodniczący Rady Miejskiej

wniosek o przyspieszenie prac związanych
ze zmianą miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru między
ul. Łabędzią, Puławską i Mleczarską,
w związku z postulatami mieszkańców tego
terenu.

W związku z niewłaściwą interpretacją wniosku z dnia 6 lipca br. podpisanego przez
piętnastu radnych w sprawie rozbudowy szpitala rejonowego w Piasecznie, gdzie wniosko-
wane podjęcie przez gminę tematu, pomylono cynicznie z podjęciem budowy - wnoszę, aby
burmistrz miasta i gminy wystąpił do starostwa z propozycją niezwłocznego wznowienia
zaniechanej inicjatywy z 1997 r. wspólnej ze wszystkimi samorządami gminnymi powia-
tu piaseczyńskiego rozbudowy, niezbędnej dla mieszkańców całego rejonu, placówki me-
dycznej. Udział wszystkich samorządów ułatwi sprawną realizację zapoczątkowanej nie-
gdyś słusznej idei. 

Niekwestionowane profesjonalne starania personelu medycznego nie mogą służyć do
osłony, wynikającego z beztroski władz, ubóstwa lokalowego w istniejącej przy ul. Mickie-
wicza tzw. poliklinice, której podporządkowanie pod kuratelę MSWiA nie może łudzić po-
czuciem rozwiązanego problemu, gdzie 54 łóżka mają rzekomo zaspokoić do 2010 r. po-
trzeby 140 tys. mieszkańców powiatu. 
Ambitne i poważne podejście do sprawy, miejmy nadzieję, nowych władz starostwa i gmin
w nadchodzącej kadencji, powinno wreszcie zaspokoić potrzeby w tym zakresie. Wystarto-
wana przez nas inicjatywa wymagałaby tylko kontynuacji przez naszych następców, a wów-
czas starosta z pomocą gmin łatwiej i szybciej zrealizuje powiatowy obowiązek. Wyrażona
na piśmie reakcja starosty na złożony w lipcu wniosek nie wymaga komentarza. 

Potraktowanie zgłoszonej teraz inicjatywy jako kampanii wyborczej jest zwykłą aro-
gancją, bo niezależnie od wyborów ochrona zdrowia jest zawsze priorytetowym obowiąz-
kiem ludzi odpowiedzialnych. Możliwe jest, przy dobrej woli, w kończącej się kadencji,
uzgodnienie proporcjonalnej partycypacji gmin w kosztach powiatowej inwestycji, uwzględ-
nienie nakładów w przyszłorocznych budżetach i ogłoszenie jeszcze w bieżącym roku prze-
targu na opracowanie dokumentacji, do której bardzo chętnie udostępnię podstawowe za-
łożenia projektowe. 

Podpisany przez powiat z CSK MSWiA w Warszawie dziesięcioletni kontrakt na
świadczenie usług medycznych realizowany byłby niezmiennie również w naszej rozbudo-
wanej nowej placówce godnej mieszkańców Piaseczna i powiatu piaseczyńskiego. 

Z poważaniem, 
Andrzej Rutkowski

Radny

Interpelacja złożona na sesji Rady Miejskiej w dniu 31.08.2006 r.

INTERPELACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
przez

Przewodniczącego Rady Miejskiej

Sesję, która odbyła się 31 sierpnia
2006 r., otworzył i poprowadził przewod-
niczący Rady Miejskiej Antoni Rosłon. 

Po przyjęciu protokołów z 52. i 53.
sesji sprawozdanie z działalności za okres
między sesjami przedstawili przewodni-
czący Rady i burmistrz Józef Zalewski.
Następnie radni składali wnioski i inter-
pelacje. 

Na początku obrad Rada Miejska
wprowadzała zmiany do budżetu. Ze
względu na przesunięcie terminu podpisa-
nia kontraktów na roboty inwestycyjne
nie przewiduje się w 2006 roku środków
z Unii Europejskiej. W związku z tym,
radni zmniejszyli dochody i wydatki
o 1,5 mln zł. Kolejna uchwala dotyczyła
„Programu uporządkowania gospodarki
wodno-ściekowej”. W trakcie projekto-
wania okazało się, że dla niektórych tema-
tów składających się na poszczególne za-
dania wydzielone w studium wykonalno-
ści wystąpiły trudności z uzyskaniem pra-
wa do terenu. Były one spowodowane
głównie przedłużającym się terminem wy-
konania map prawnych, zmianami w ewi-
dencji gruntów oraz koniecznością uzy-
skania decyzji o uwarunkowaniach środo-
wiskowych. Z tego powodu część tema-
tów mających pełną dokumentację, pier-
wotnie znajdujących się w zadaniu IV, zo-
stała przesunięta do zadania II. Są to: roz-
budowa oczyszczalni ścieków w Wólce
Kozodawskiej, budowa magistrali wodo-
ciągowej oraz budowa pompowni Raszyń-
ska. Jednocześnie część zadań, dla których
czas uzyskania pozwolenia na budowę jest
najdłuższy, przesunięto do zadania IV.
Znalazła się w nim m.in. budowa kanaliza-
cji sanitarnej dla osiedla Orężna - etap III
(pierwotnie ujęta w zadaniu I). 

Zmniejszono środki finansowe zadań
inwestycyjnych, które gmina zrealizuje za
kwoty mniejsze od planowanych. Dotyczy
to budowy odcinków ulic Wilanowskiej
i Kościuszki. W związku z trudnościami
w wykupie gruntów pod budowę ul. Wi-
lanowskiej radni zdecydowali o wykona-
niu remontu tej ulicy (nakładki asfalto-
wej). Zwiększone zostały natomiast środki
(o 120 tys. zł) na remont przychodni przy
ul. Fabrycznej (konieczny okazał się re-
mont dachu). Wzrosły również dochody
i wydatki (o 20 tys. zł), które gmina otrzy-
mała ze starostwa powiatowego jako
zwrot kosztów poniesionych na organiza-
cję wyścigu kolarskiego MTB Maraton i fi-
nału IV etapu 49. Międzynarodowego
Wyścigu Kolarskiego Dookoła Mazowsza.
Na wniosek klubu LKS Perła Szczaki Zło-
tokłos przekazano 4 tys. zł na zamontowa-
nie barier ochronnych pomiędzy trybuna-
mi dla widowni a boiskiem. Radni prze-
znaczyli także 15 tys. zł na wykonanie pro-
jektu i budowę oświetlenia boiska w Ja-
zgarzewie. 

Gmina otrzymała 40 tys. zł od woje-
wody mazowieckiego. Dotacja przezna-
czona jest na realizację zadań Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Radni zadecydowali
także o zakupie trzech zestawów kompu-
terowych z drukarkami i oprogramowa-
niem dla Ośrodka. Ponad 6 tys. zł prze-
znaczone zostało na sfinansowanie wy-
prawki szkolnej dla uczniów rozpoczyna-
jących naukę w pierwszej klasie szkoły
podstawowej. Radni przyznali także środ-
ki na zakup sprzętu sportowego dla szkół
(50 tys. zł). O kolejne 50 tys. zł zgodnie
z wnioskiem Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji wzrosły dochody i wydatki. 

Zgodnie z postanowieniem sądu rejo-
nowego radni zdecydowali o zwróceniu
firmie Instalacyjno-Remontowo-Budow-
lanej Roman Zwierzchowski połowy kosz-
tów postępowania, tj. kwoty 332 zł.
Zwiększone zostały środki na przebudowę
ul. Szkolnej (o 100 tys. zł). Mniejsze od
planowanych natomiast będą koszty wy-
konania chodników i miejsc parkingo-
wych przy ul. Puławskiej (od ul. Młynar-
skiej do pl. Piłsudskiego). 

Radni zrezygnowali z zaciągnięcia
kredytu na budowę sieci grawitacyjnej w
ul. Dzikich Gęsi w Jesówce. Zadanie zo-
stanie sfinansowane z nadwyżki budżeto-
wej. Przyznane zostało 250 tys. zł na wy-
konanie projektu modernizacji ul. Sto-
łecznej i Pod Bateriami. Inwestorem re-
alizującym to zadanie będzie Mazowiecki
Zarząd Dróg Wojewódzkich. 120 tys. zł
przekazano powiatowi piaseczyńskiemu
na remont nawierzchni ul. Milenium
w Głoskowie. 

Na wniosek komisji finansów prze-
znaczono 15 tys. zł na wyścig kolarski Do-
okoła Mazowsza, 7 tys. zł na zakup mane-
kina szkoleniowego dla WOPR-u, 10 tys.
zł na zorganizowanie IX Turnieju Teniso-
wego „Piaseczno Open 2006” oraz 5 tys
zł na leczenie mieszkanki gminy (zakup
koncentratora tlenu). 

Zmniejszono środki na budowę
oświetlenia na terenie gminy o 78 tys. zł
(inwestycje zostały wykonane taniej, niż
przewidywano). Nadwyżkę tę przeznaczo-
no na projekt i przebudowę oświetlenia
na stadionie w Żabieńcu. W wyniku prze-
targu koszty budowy brakującego odcinka
kanalizacji sanitarnej w ul. Okrzei i Iwasz-
kiewicza zmniejszyły się o 5 tys. zł. Kwota
ta została przekazana na zabudowanie wej-
ścia do Gimnazjum nr 1 od strony boiska. 

Radni zdecydowali o zaciągnięciu
kredytu długoterminowego w kwocie
5 tys. zł na pokrycie części kosztów budo-
wy szkoły podstawowej i gimnazjum w Jó-
zefosławiu oraz refundację części kosztów
budowy hali sportowej przy Szkole Pod-
stawowej nr 5. 

Postanowiono, że pomnik upamięt-
niający Jana Pawła II stanie przed budyn-

kiem plebanii parafii św. Anny, przy skrzy-
żowaniu ulic Jana Pawła II i Puławskiej. 

Rada Miejska podjęła decyzję o przy-
stąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Paszkówki i Jastrzębia oraz części wsi: Ku-
leszówka, Łbiska, Pęchery - Łbiska, Szcza-
ki, Wola Gołkowska, Wólka Pracka, An-
toninów - Mieszkowo, Orzeszyn, Grocho-
wa, Bobrowiec i Gołków. Zdecydowano
także o przystapieniu do zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania części Jaga-
rzewa. Uchylone zostały natomiast
uchwały w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części wsi Jastrzę-
bie oraz w sprawie sprzedaży działki przy
ul. Geodetów na rzecz użytkownika wie-
czystego. 

Gmina nabyła dwie działki. Pierwszą
nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości
Rolnych położoną w Bobrowcu przezna-
czoną pod budowę stacji uzdatniania wo-
dy. Drugą - za kwotę 53 tys. zł - pod bu-
dowę ulicy Mleczarskiej w Piasecznie.
Radni wyrazili zgodę na sprzedaż w trybie
przetargu nieograniczonego nieruchomo-
ści gminnej o pow. 282 m kw. położonej
przy ul. Żabiej róg ul. Kilińskiego. Nieru-
chomość ta przeznaczona jest pod miesz-
kalnictwo z usługami towarzyszącymi. 

Podjęto decyzję o przystąpieniu gmi-
ny, wspólnie z Chynowem, Górą Kalwa-
rią, Grójcem, Konstancinem, Lesznowolą
i Tarczynem, do realizacji projektu „Go-
spodarka wodno-ściekowa zlewni rzeki
Jeziorki”. W ramach tego projektu na na-
szym terenie realizowana byłaby kanaliza-
cja w Złotokłosie, Szczakach, Henryko-
wie, Wólce Prackiej i Runowie. W związ-
ku z tym radni upoważnili Stowarzyszenie
Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki
do złożenia w Wojewódzkim i Narodo-
wym Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w imieniu gminy
Piaseczno wstępnego wniosku o dofinan-
sowanie z Funduszu Spójności. 

Rada ustaliła maksymalne stawki
opłat za odbiór odpadów komunalnych
oraz opróżnianie zbiorników bezodpływo-
wych. Utworzony został odrębny obwód
głosowania w wyborach samorządowych
w 2006 r. w Poliklinice Piaseczno przy ul.
Mickiewicza 39. Na koniec rozpatrzono
skargi mieszkańców na działania burmi-
strza miasta i gminy Piaseczno oraz funk-
cjonowanie Urzędu. 

Po odpowiedziach na wnioski i inter-
pelacje sesję przerwano z powodu braku
quorum. 

Pełny protokół z sesji
Rady Miejskiej oraz uchwały

dostępne są
na stronie internetowej

www.piaseczno.eu
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Burmistrz
zatwierdził przetargi: 

na wykonanie robót uzupełniających
dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr
5 w Piasecznie (hala sportowa z zaple-
czem i łącznikiem dydaktycznym).
Wykonawca - Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno-Usługowe „Zambet” SA
z Pułtuska za cenę ryczałtową brutto
419 340,85 zł; 

na wykonanie robót wykończenio-
wych w budynku socjalnym dla klubu
sportowego Laura w Chylicach. Wyko-
nawca - Zakład Remontowo-Budowl-
any Adam Konikiewicz z Kamionki, za
cenę ryczałtową brutto 67 500 zł; 

na wykonanie 6 sztuk studni depre-
syjnych i robót odwodnieniowych na
potrzeby kanalizacji sanitarnej w rejo-
nie placu Wolności w Piasecznie. Wy-
konawca - firma Bud-Inż. Andrzej Rup
z Raszyna-Jaworowa, za cenę ryczałto-
wą brutto 64 000 zł; 

na przebudowę II etapu ul. Syrenki
w Piasecznie na odcinku o długości
226 m wraz z robotami towarzyszący-
mi. Wykonawca - B. D. Jarpol SA
z Warszawy, za cenę ryczałtową brutto
856 449,91 zł; 

na budowę ul. Fabrycznej w Piasecz-
nie na odcinku od ul. Powstańców
Warszawy do ul. Wojska Polskiego
o długości 383,57 m. Wykonawca -
firma Fal-Bruk B. B. Z. Falenta Sp. j.
z Warszawy, za cenę ryczałtową brutto
1 371 989,80 zł; 

na wykonanie odwodnienia poprzez
wykonanie kanalizacji deszczowej w uli-
cach: Polnej, Wilanowskiej, al. Pokoju.
Wykonawca - firma Bud-Inż. Andrzej
Rup z Raszyna-Jaworowa, za cenę ry-
czałtową brutto 1 748 807,10 zł; 

na utrzymanie czystości na terenie
miasta i gminy Piaseczno. Wykonawca
- Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych SITA Piaseczno Sp. z o. o. z Pia-
seczna; 

na dostawę sprzętu komputerowego
i oprogramowania dla Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno. Wykonawca -
Centrum Informatyczne „Polsoft”
z Warszawy, za cenę ryczałtową brutto
123 683,60 zł; 

na ewidencję dróg gminnych na tere-
nie miasta Piaseczna. Wykonawca -
Biuro Badawczo-Projektowe Budow-
nictwa Komunikacyjnego „Trans-
comp” Sp. z o. o. z Warszawy, za cenę
ryczałtową brutto 237 900 zł; 

na doposażenie w instalacje zimnej
wody wraz z wymianą umywalek i ba-
terii w budynku Przychodni Zdrowia
przy ul. Fabrycznej w Piasecznie. Wy-
konawca - firma Ecotherm Sp. z o. o.
z Łowicza, za cenę ryczałtową brutto
39 929,42 zł; 

na remont dachu budynku mieszkal-
nego przy ul. Puławskiej 21 w Piasecz-
nie. Wykonawca - firma Usługi Re-
montowo-Budowlane H. Figurski
z Raszyna-Rybie, za cenę ryczałtową
brutto 90 807,04 zł; 

na roboty remontowo-budowlane
klatki schodowej oraz pomieszczeń re-
edukacji, pedagoga, sali komputero-
wej, sali 25 w Szkole Podstawowej nr
1 w Piasecznie przy ul. Świętojańskiej
18. Wykonawca - firma Roboty Ogól-
nobudowlane Klimek Jacek z Piasecz-
na, za cenę ryczałtową brutto
74 756,33 zł; 

na remont Przedszkola nr 5 przy ul.
Szkolnej 18 w Piasecznie. Wykonawca
- Zakład Remontowo-Budowlany

Adam Konikiewicz z Kamionki, za ce-
nę ryczałtową brutto 317 458,52 zł; 

na konserwację oświetlenia ulicznego
na terenie gminy Piaseczno. Wyko-
nawca - Zakład Konserwacyjno-R-
emontowy Sieci i Urządzeń Elektro-
energetycznych „Cieślikowski” z Woli-
cy, za cenę ryczałtową brutto
1 168 882 zł; 

na wymianę instalacji wody zimnej
i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej
w komunalnym budynku mieszkalnym
przy ul. Chyliczkowskiej 1 w Piasecz-
nie oraz ułożenie przewodów ochron-
nych (przeciwporażeniowych). Wyko-
nawca - firma Usługi Remontowo-B-
udowlane H. Figurski z Raszyna-R-
ybie, za cenę ryczałtową brutto
71 566,49 zł; 

na remont dachu nad Szkołą Podsta-
wową w Złotokłosie przy ul. Traugutta
10. Wykonawca - firma PBUH Remko
z Kozienic za cenę ryczałtową brutto
95 170,03 zł; 

na remont nawierzchni asfaltowych
dróg gminnych na terenie miasta Pia-
seczno, rejon ulicy Geodetów, Wojska
Polskiego, Nadarzyńskiej. Wykonawca
- firma Budownictwo Drogowe „Jar-
pol” SA z Warszawy ul. Grenadierów
8/25, za cenę ryczałtową brutto
217 247,27 zł; 

na roboty dodatkowe związane z bu-
dową budynku Sądu Rejonowego
i Prokuratury Rejonowej w Piasecznie
wraz z zagospodarowaniem terenu.
Wykonawca - firma Polimex-Most-
ostal SA z Warszawy, za cenę ryczałto-
wą brutto 564 300 zł; 

na remont nawierzchni gruntowych
dróg gminnych we wsi Złotokłos,
Wólka Pracka i Henryków. Wykonaw-
ca - firma Appia Tomasz Kazalski
z Piaseczna, za cenę ryczałtową brutto
219 949,99 zł; 

na remont nawierzchni gruntowych
w Głoskowie - gmina Piaseczno. Wy-
konawca - firma Budownictwo Drogo-
we „Jarpol” SA z Warszawy, za cenę
ryczałtową brutto 119 977,24 zł; 

na roboty dodatkowe na remont da-
chu nad salą gimnastyczną, remont II
piętra, modernizację sanitariatów, roz-
szczelnienie okien w budynku LO
w Piasecznie. Wykonawca - Zakład
Remontowo-Budowlany Adam Koni-
kiewicz z Kamionki, za cenę ryczałtową
brutto 74 715,58 zł; 

na wykonanie robót remontowych
w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno.
Wykonawca - Zakład Remontowo-B-
udowlany Jerzy Nowak z Zalesia Gór-
nego, za cenę ryczałtową brutto
84 024,65 zł; 

na modernizację istniejącego odwod-
nienia w Złotokłosie w ul. Sosnowej,
Świerkowej i Rzecznej. Wykonawca -
Firma Hydrotechniczno-Budowlana
„Hydrodom” z Tarnowa, za cenę ry-
czałtową brutto 87 573,13 zł; 

na wykonanie boiska do piłki nożnej
- zespół sportowo-rekreacyjny w Zale-
siu Górnym etap I. Wykonawca - fir-
ma Tamex Obiekty Sportowe Sp. z o.
o. z Warszawy, za cenę ryczałtową
brutto 266 215,80 zł; 

na dowóz uczniów do i ze Szkoły
Podstawowej nr 1 mieszczącej się przy
ul. Świętojańskiej 18 w Piasecznie.
Wykonawca - firma PPKS Piaseczno,
za cenę ryczałtową brutto 3317 zł za
1 miesiąc usługi; 

na konserwację komunalnych bu-
dynków mieszkalnych Urzędu Miasta

i Gminy w Piasecznie. Wykonawca -
firma Usługi Remontowo-Budowlane
Henryk Figurski z Raszyna-Rybie, za
cenę ryczałtową brutto 299 300,40 zł; 

na dostawę i montaż sprzętu kompu-
terowego do Szkoły Podstawowej nr
1 przy ul. Świętojańskiej 18 w Piasecz-
nie. Wykonawca - firma Ken Techno-
logie Informatyczne Sp. z o. o. z Wro-
cławia, za cenę ryczałtową brutto
34 363,96 zł; 

na budowę spinek wodociągowych
w Zalesiu Górnym i Woli Gołkowskiej.
Wykonawca - firma budowlana Spół-
dzielnia Piaseczno, za cenę ryczałtową
brutto 223 896,42 zł; 

na koncepcję odwodnienia dla rejo-
nu ulic: Główna, Pod Bateriami, Re-
dutowa, Okrężna w gminie Piaseczno.
Wykonawca - Biuro Projektów Bu-
downictwa Sanitarnego „Projwik” Sp.
z o. o. z Opola, za cenę ryczałtową
brutto 89 914 zł; 

na promocję zdrowego spędzania
czasu wolnego oraz szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży w środowisku miej-
skim na terenie miasta Piaseczna. Wy-
konawca - Klub Sportowy „Piasecz-
no”, za cenę ryczałtową brutto
439 830 zł. 

na opracowanie projektu i budowę
sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w ul. Herbacianej Róży w Wólce Ko-
zodawskiej - projekt etap I i II, budo-
wa etap I. Wykonawca - P. T. Elmar
z Zalesia Górnego, za cenę ryczałtową
brutto 218 187,10 zł; 

na wykonanie prac budowlanych do-
tyczących usunięcia usterek na obiek-
cie hali sportowej w Szkole Podstawo-
wej w Głoskowie. Wykonawca - Za-
kład Remontowo-Budowlany Adam
Konikiewicz z Kamionki, za cenę ry-
czałtową brutto 69 537,06 zł. 

Burmistrz
unieważnił przetargi: 

na przebudowę i rozbudowę oczysz-
czalni ścieków w Piasecznie realizowa-
nej w ramach Funduszu Spójności
„Program gospodarki wodno-ściek-
owej w Piasecznie”, gdyż cena najko-
rzystniejszej oferty przewyższa kwotę,
którą zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia; 

na wykonanie projektu budowlanego
i wykonawczego parkingu i miejsc po-
stojowych wraz z ulicą Towarową od
Dworca PKP do ulicy Nadarzyńskiej
w Piasecznie, gdyż nie złożono żadnej
oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

na utwardzenie alejki na Cmentarzu
Komunalnym przy ul. Julianowskiej
w Piasecznie, gdyż nie złożono żadnej
oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

na remont nawierzchni z kostki be-
tonowej na ul. Abramowicza we wsi
Głosków, gdyż nie złożono żadnej
oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

na remont nawierzchni asfaltowych
ul. Pomorskiej w Piasecznie i ul. To-
polowej w Głoskowie, gdyż nie złożo-
no żadnej oferty niepodlegającej od-
rzuceniu; 

na rozbudowę infrastruktury tech-
nicznej dla potrzeb rozwoju monito-
ringu wizyjnego Piaseczna, gdyż cena
najkorzystniejszej oferty przewyższa
kwotę, którą zamawiający może prze-
znaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Burmistrz
ogłosił przetargi: 

na wykonanie projektu wielobranżo-

wego na remont z jednoczesną moder-
nizacją układu wewnętrznego budynku
przy ul. Młynarskiej 3 w Piasecznie; 

na remont nawierzchni tłuczniowej
ul. Głównej we wsi Bobrowiec; 

na wykonanie projektu budowlano-
-wykonawczego - zabudowa wejścia od
strony boiska Gimnazjum nr 1 w Pia-
secznie przy ul. Sikorskiego 20; 

na wykonanie projektu budowlanego
i wykonawczego ul. Poniatowskiego na
odcinku od łącznika z ul. Dworcową
do ul. Nadarzyńskiej o dł. ok. 630 m
wraz z uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowę; 

na remont nawierzchni ul. Wiśnio-
wej w Piasecznie; 

na budowę budynku Gimnazjum wraz
z przyłączami przy Szkole Podstawowej
w Gołkowie przy ul. Głównej 50; 

na zaprojektowanie i wykonanie lo-
dowiska (boiska) na terenie Liceum
Ogólnokształcącego w Piasecznie przy
ul. Chyliczkowskiej 17; 

na przebudowę boisk szkolnych przy
Gimnazjum nr 2 w Piasecznie - etap I -
boisko do piłki nożnej wraz z odwod-
nieniem i przebudową wodociągu oraz
przyłącza; 

na wykonanie kanalizacji sanitarnej -
kolektory grawitacyjne i przykanaliki
do posesji w Zalesiu Górnym etap V; 

na wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej, wykonanie tynków we-
wnętrznych, wykonanie kanalizacji sa-
nitarnej zewnętrznej w budynku OSP
Bobrowiec; 

na kompleksową przebudowę ul.
Wschodniej w Piasecznie na odcinku od
ul. Kilińskiego do ul. E. Plater o dł.
253,90 m oraz ul. Niecałej na odcinku od
ul. Wschodniej i łącznika pomiędzy ul.
Niecałą a ul. Kilińskiego o dł. 53,02 m; 

na wykonanie obrukowania studni
kanalizacyjnych betonowych oraz
montaż zasuw na przyłączach kanaliza-
cyjnych w Zalesiu Dolnym etap II/1; 

na wykonanie projektu budowlano-
-wykonawczego wielobranżowego roz-
budowy przedszkola z dwu- na cztero-
oddziałowe wraz z filią biblioteki pu-
blicznej w Głoskowie przy ul. Parko-
wej 8; 

na budowę oświetlenia ulicznego
przy ul. Jeżynowej, Płaczącej Wierzby
i Jemioły w Woli Gołkowskiej; 

na wykonanie projektu budowlanego
i wykonawczego parkingu i miejsc po-
stojowych wraz z ul. Towarową od
Dworca PKP do ul. Nadarzyńskiej
w Piasecznie; 

na remont konstrukcji mostu kolei
wąskotorowej nad rzeką Głoskówką
w ramach modernizacji torów. 

W okresie 27 maja
- 12 czerwca burmistrz
zajmował się bieżącymi
sprawami, w tym m.in.:
20 lipca - uroczyste podsumowaniu
Rankingu Samorządów Rzeczpospoli-
tej 2006. Gmina Piaseczno zajęła
1 miejsce i zdobyła tytuł Najlepszej
Gminy w dziedzinie rozwoju inwestycji
w kategorii gmin miejskich i 18. miej-
sce w Złotej Setce Samorządów; 

1 sierpnia - uroczystości z okazji 62.
rocznicy wybuchu Powstania War-
szawskiego; 
20 sierpnia - uroczystości 80-lecia
istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Konstancinie-Jeziornie; 
23 sierpnia - otwarcie II fazy Cen-
trum Handlowego Fashion House
Outlet. 

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

zapoznano się z rozliczeniem central-
nego ogrzewania za sezon grzewczy
2005/2006 w budynkach komunal-
nych. Różnica pomiędzy kosztami rze-
czywistymi a kwotą wpłacaną przez
mieszkańców zaliczkowo wynosi
390 123,84 zł. (różnica średnio 1 zł za
m kw.); 

w związku z niedostatecznym ciśnie-
niem wody w sieci wodociągowej na
terenie Julianowa i Józefosławia zdecy-
dowano, że należy wprowadzić na te-
renie sołectwa Józefosław i Julianów
zakaz podlewania terenów zielonych
wodą z sieci wodociągowej począwszy
od dnia 11.07.2006 r. do odwołania; 

zapoznano się z wykonaną przez p.
Stanisława Hofmana koncepcją prze-
biegu turystycznych szlaków spacero-
wych na terenie Piaseczna. Celem re-
alizacji zapisów koncepcji niezbędne
jest oznakowanie dwóch tras spacero-
wo-turystycznych i postawienie tablic
informacyjnych; 

omówiono uwagi złożone do projek-
tu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Pia-
seczno dla obszaru zawartego pomię-
dzy ulicami: Świętojańską, 17 Stycznia
i Sportową; 

pozytywnie zaopiniowano zmiany ka-
drowe w Komendzie Powiatowej Poli-
cji: 
- odwołanie z funkcji kierownika rewi-
ru dzielnicowych sekcji prewencji KPP 
w Piasecznie mł. asp. Dariusza Koło-
dziejczyka; 
- odwołanie z funkcji kierownika po-
sterunku policji w Zalesiu Górnym mł.
asp. Michała Kornaszewskiego; 
- mianowanie na stanowisko kierowni-
ka posterunku policji w Zalesiu Gór-
nym st. asp. Marka Kruszewskiego. 

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 ko-
misji problemowych RM - informacja
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

SPRAWOZDANIE
Z PRACY BURMISTRZA
Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przedstawia radnym spra-
wozdanie z pracy pomiędzy sesjami Rady. Poniżej przedstawiamy zarys najważ-
niejszych spraw i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo zajmowali się
od 6 lipca do 31 sierpnia 2006 roku.

Sprzątanie Świata
Polska 2006

Wielkie sprzątanie odbędzie się
w dniach 15-17 września. Wszyscy chęt-
ni do udziału w akcji proszeni są o kon-
takt z referatem ochrony środowiska
w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno
celem odbioru darmowych worków oraz
ustalenia miejsc odbioru zebranych
śmieci. Tel. 0 22 70 17 662

Celem Sprzątania Świata jest budo-
wanie świadomości ekologicznej oraz
inicjowanie działań na rzecz ochrony
środowiska - poczynając od uprzątania
śmieci, poprzez promocję i stosowanie
selektywnej zbiórki odpadów, po długo-
falowe, rozbudowane programy ekolo-

giczne. 
T e -

matem te-
gorocznej
akcji jest selektywna zbiórka odpadów
- jej wprowadzanie w naszych domach,
miejscach pracy, gminach... Zachęcamy
też do likwidowania dzikich wysypisk.
Ale przede wszystkim przypominamy:
wszystkie decyzje, jakie podejmuje każdy
z nas mają wpływ na środowisko! 

Krajowym koordynatorem
Sprzątania Świata

jest Fundacja Nasza Ziemia
www. naszaziemia. pl
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Kościuszki gotowa! 

Na początku sierpnia oddana została do użytku ulica Kościusz-
ki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ronda Solidarności. Front ro-
bót był szeroki: ulica zyskała nową nawierzchnię, przebudowane
zostały wodociągi i kanalizacja deszczowa. Wyremontowano chod-
niki i oświetlenie, przybyła ścieżka rowerowa i nowe miejsca posto-
jowe. Inwestycja, którą realizowała firma Fal-Bruk, kosztowała
ok. 1,5 mln zł. 

Teraz Kościelna, Jana Pawła II, Szkolna 
Trwają prace przy budowie ul. Kościelnej. Na 200-metrowym

odcinku położona zostanie kosztem 460 tys. zł ozdobna kostka oraz
wykonane zostaną chodniki. Zakończenie prac planowane jest na
koniec października. 

Rozstrzygnięty jest już przetarg i podpisana umowa na remont
ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Puław-
skiej. Prace rozpoczną się na początku września. Przebudowane zo-
staną kompleksowo jezdnia i chodniki, powstaną parkingi przy
banku i kościele, przebudowane będą również kanalizacja sanitarna
i deszczowa oraz przyłącza wodociągowe. Ponadto wykonana zosta-
nie modernizacja oświetlenia i korekta łączy teletechnicznych.
W ramach tej inwestycji znalazła się także przebudowa chodnika od
ul. Chyliczkowskiej do pl. Piłsudskiego oraz budowa placu przy
projektowanym pomniku pamięci Jana Pawła II. Koszt całej inwe-
stycji wyniesie ok. 2,5 mln zł. 

Podobny zakres prac prowadzony będzie na ul. Szkolnej na od-
cinku od Wojska Polskiego do Puławskiej. Inwestycja poszerzona

została o budowę chodnika od ul. Młynarskiej do Chyliczkowskiej
- po wschodniej stronie. Cała inwestycja pochłonie ok. 2 mln zł. 

Na jesieni Niecała, Czajewicza i Syrenki
Mieszkańcy ul. Niecałej doczekają się kostki na swojej ulicy.

Ułożona zostanie na odcinku 300 m nawierzchnia jezdna oraz

chodnik. Ponadto prace będą prowadzone na ulicy Wschodniej od
Kilińskiego do Emilii Plater. Prace rozpoczną się na jesieni od bu-
dowy kanalizacji deszczowej. Inwestycja kosztować będzie
ok. 1 mln zł. 

Jesienią rozpocznie się także budowa II etapu ulicy Syrenki. Na
odcinku 226 m położona zostanie nowa nawierzchnia oraz wybu-
dowana kanalizacja sanitarna i deszczowa. Koszt to 860 tys. zł

W październiku rozpoczną się prace na ul. Czajewicza od Ger-
bera do Sienkiewicza. Zakończą się one w przyszłym roku. Oprócz
nowej asfaltowej nawierzchni powstanie chodnik oraz parkingi
z kostki. 

Zaraz potem Nadarzyńska, Zgoda
i parking w centrum miasta

Ulica Nadarzyńska na odcinku od Wojska Polskiego do Ko-
ściuszki modernizowana będzie w następnym roku. Obecnie przy-
gotowywany jest przetarg na dokumentację. 

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace przy przebudowie par-

kingu w centrum miasta między ul. Sierakowskiego a Zgoda. Po-
wierzchnia obecnego parkingu zostanie podwojona. Powstanie 120
miejsc parkingowych z kostki brukowej oraz stanowiska dla auto-
karów. Równocześnie remontowana będzie ul. Zgoda wzdłuż Par-
ku Miejskiego.

Kolejne remonty dróg
Zakończył się już kompleksowy remont ulicy Kościuszki, teraz duże inwestycje drogowe rozpoczynją się
m.in. na ulicach Jana Pawła II i Szkolnej w centrum miasta.

Piątka z halą
Po rozbudowie szkoła zyskała halę

sportową z pełnym zapleczem (szatnie,
prysznice), osiem sal lekcyjnych, pra-
cownię komputerową, salę rehabilita-
cyjną, gabinet lekarski i stomatologicz-
ny oraz nowy pokój nauczycielski. 

Hala o wymiarach 45 x 22 m wy-
posażona jest w kurtyny, które umożli-
wiają jej podział na 3 części tak, że na
wyznaczonych boiskach do siatkówki,
koszykówki czy piłki nożnej odbywać
się mogą trzy mecze jednocześnie.
Przewidziano także trybuny dla kibi-
ców. Mogą one pomieścić 220 osób. 

W starej części szkoły przebudo-
wana została stołówka i dotychczasowa
świetlica. Cały budynek został ocieplo-
ny. Szkoła wzbogaciła się także o nowe
boisko, na którym można grać w piłkę
ręczną, koszykówkę lub siatkówkę.
Koszt rozbudowy to 8,7 mln zł. 

Podstawówka i gimna-
zjum w Józefosławiu

Obie szkoły połączone będą
wspólnym budynkiem, w którym znaj-
dować będą się: zaplecze administra-
cyjne, biblioteka, sala komputerowa
i pokój nauczycielski. 

Szkoła posiadać będzie dwie kon-
dygnacje i pomieści 600 uczniów. Na
parterze szkoły podstawowej znajdą się

szatnie, dwie świetlice, cztery sale lek-
cyjne oraz zaplecze sanitarne małej sal-
ki gimnastycznej. Pozostałe 19 sal lek-
cyjnych zlokalizowanych zostanie na
piętrze. Przewidziane jest również wyj-
ście na balkon widokowy salki gimna-
stycznej. Na poddaszu zaprojektowano
pokój nauczycielski. Budynek będzie
przystosowany dla osób niepełno-
sprawnych (pochylnie na zewnątrz
oraz wewnętrzne platformy poręczowe
w miejscu różnicy poziomów). 

Gimnazjum przewidziane jest dla
250 uczniów. Będzie mieć dziewięć sal
lekcyjnych zlokalizowanych na pierw-
szym piętrze. Na parterze znajdą się:
szatnia, świetlica oraz stołówka z zaple-
czem kuchennym. 

Zakończenie prac przewidziane
jest w połowie czerwca 2007 roku.
Koszt budowy to 15,7 mln zł. 

Gimnazjum w Gołkowie
Projekt przewiduje budowę gim-

nazjum oraz rozbudowę istniejącej
szkoły podstawowej. 

Budynek gimnazjum będzie trzy-
kondygnacyjny, połączony z budyn-
kiem szkoły podstawowej jednokondy-
gnacyjnym łącznikiem. Dach łącznika
będzie wykorzystywany jako taras do-
stępny z pokoju nauczycielskiego. 

Na parterze znajdą się szatnie dla

120 uczniów, pomieszczenie woźnego,
sekretariat, pokoje: dyrektora, logope-
dy, psychologa, świetlica, czytelnia,
wypożyczalnia i księgozbiór. Na pierw-
szym piętrze powstanie pracownia bio-
logii i geografii z gabinetem i schow-
kiem, trzy sale lekcyjne, pracownia in-
formatyki, pokój nauczycielski i pokój
pedagoga. Pracownia fizyki i chemii
z gabinetem przedmiotowym i schow-
kami, pokój nauczyciela w.f., cztery sa-
le lekcyjne oraz magazyn sprzętu zloka-
lizowane będą na drugim piętrze. Na
wszystkich piętrach znajdą się toalety.
Budynek będzie wyposażony w windę
dla niepełnosprawnych. 

Budynek zostanie przekazany do
użytkowania w grudniu 2007 r.
W chwili obecnej ogłoszony został
przetarg na wykonanie robót; rozstrzy-
gnięcie nastąpi 11 września. 

Stołówka
i świetlica w Chylicach

Szkoła zostanie rozbudowana
o stołówkę z kuchnią i świetlicę. Do-
budowany będzie także budynek parte-
rowy łączący istniejący budynek z do-
budowanym. Obiekt będzie przystoso-
wany dla osób niepełnosprawnych.
Wykonane zostanie także oświetlenie.
Teren wokół zostanie zagospodarowa-
ny, a ciągi piesze i jezdne utwardzone. 

Inwestycja zostanie zakończona
w połowie czerwca 2007 r. Tymcza-

sem przygotowywane są materiały do
przetargu.

Inwestycje oświatowe
W tym roku jesteśmy świadkami prawdziwego boomu inwestycyjnego w oświacie.
Z pierwszym dzwonkiem nowe sale lekcyjne oraz hala sportowa udostępnione zosta-
ną uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie, w Józefosławiu trwają inten-
sywne prace przy budowie nowego kompleksu szkół, gotowe są też projekty rozbu-
dowy szkół w Gołkowie i Chylicach.

Wyremontowany odcinek ulicy Kościuszki

Na ulicy Kościelnej ułożona zostanie ozdobna kostka

Gruntowa ulica Niecała zyska nową nawierzchnię

Parking w centrum miasta zostanie powiększony i wyremontowany

Powstający Zespół Szkół w Józefosławiu będzie gotowy w 2007 r.

Oddana do użytku w tym roku nowa część szkoły oraz hala sportowa przy SP nr 5 w Piasecznie

fot. D. Putkiewicz

fot. D. Putkiewicz

fot. D. Putkiewicz

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński
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Aż 240 spośród 242 zdających za-
liczyło egzamin w pierwszym terminie.
Dwóm uczniom, którzy nie zdali egza-
minu maturalnego, uznano jednak ma-
tury, jako że nie zdali tylko jednego eg-
zaminu, a ich ogólny wynik przekraczał
wymagane 30 proc. - skorzystali więc
z „amnestii” ogłoszonej przez ministra
Romana Giertycha. 

To doskonały wynik, zwłaszcza
w porównaniu z wynikami ogólnopol-
skimi - w całym kraju maturę za

pierwszym podejściem zdało tylko
79 proc. uczniów. Także na tle War-
szawy, gdzie matura zakończyła się
sukcesem dla 86,6 proc. kończących
szkoły średnie, piaseczyńskie LO z wy-
nikiem 99,2 proc. (po zmianie zasad
100 proc.) wypadło wyśmienicie. 

Także testy na koniec gimnazjum
i na koniec szkoły podstawowej wypa-
dły w piaseczyńskich szkołach dobrze. 
Ich wyniki opracowane w formie gra-
ficznej przedstawiamy obok.

Egzaminy w Piasecznie
Wszyscy uczniowie piaseczyńskiego LO, którzy przystą-
pili w tym roku do matury, zdali egzamin dojrzałości. 

Wyniki sprawdzianu szkół
podstawowych w 2006 r. 

szkoła ilość pkt. 

SP w Chylicach 28,4
SP w Zalesiu Górnym 27,75
SP nr 5 27,12
SP nr 2 26,64
SP nr 1 26,24
SP nr 3 26,22
SP w Złotokłosie 25,33
SP w Jazgarzewie 24,55
SP w Głoskowie 23,26

średnia w gminie 26,17

Fundacja Domus et Labor z Pia-
seczna dzięki wsparciu sponsorów zor-
ganizowała warsztaty dla 22 dzieci
z naszej gminy, których sytuacja finan-
sowa nie pozwalała na wakacyjny wy-
jazd. W trakcie 12-dniowej wycieczki
dzieci i młodzież w wieku 9-16 lat
zwiedzili Kraków i Zakopane oraz
okoliczne atrakcje. Jednym z założeń
wyjazdu była integracja wiekowo róż-
nej młodzieży. Dzięki dobrej organiza-
cji pobytu i specjalnie ułożonemu pro-
gramowi udało się ten cel osiągnąć.
Pod koniec wyjazdu uczestnicy bardzo
się ze sobą związali, co było szczególnie
widoczne podczas wspinaczki bądź wy-
prawy nad potok, kiedy starsza mło-

dzież z własnej inicjatywy pomagała
młodszym w trudnej przeprawie. 

Sponsorzy wyjazdu

Darowizny pieniężne: 
- Dominet Bank
- Thomson Multimedia
- gmina Piaseczno

Wsparcie rzeczowe: 
- Adidas Poland (obuwie) 
- Apteka Dla Ciebie (apteczka pod-
ręczna) 
- Eris (kosmetyki) 
- Foto Renau (zdjęcia) 

Kolonia na Podhalu

Młodzież z zaprzyjaźnionego z Pia-
secznem ukraińskiego regionu spędziła
dwa tygodnie razem z uczniami Gimna-
zjum nr 1, którzy w tym czasie uczestni-
czyli w organizowanej przez gminę akcji
„Lato w mieście”. 

Wspólne wycieczki, zabawy, kon-
kursy i zawody sportowe doskonale
wpłynęły na integrację i zawieranie przy-
jaźni polsko-ukraińskich. 

Organizacja pobytu możliwa była
dzięki zaangażowaniu pracowników
i dyrekcji szkoły oraz Gminnego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji. Tam miały miej-
sce zajęcia, a także zorganizowane zosta-

ły noclegi. Na ten cel szkoła otrzymała
od Rady Miejskiej dotację na zakup po-
trzebnych łóżek polowych i szafek noc-
nych, które przydadzą się szkole
w związku z utworzeniem tam placówki
kolonijnej. 

Na początku sierpnia wizytę w No-
wogradzie Wołyńskim na zaproszenie
tamtejszych władz złożył burmistrz Józef
Zalewski wraz ze starostą piaseczyńskim
Jerzym Kongielem. Na spotkaniu z me-
rem Mikołajem Iwaniukiem ustalono
ramy dalszej współpracy, której najważ-
niejszym punktem ma być obustronna
wymiana młodzieży w 2007 roku.

Ukraińskie lato w mieście
Podczas trwającej na przełomie czerwca i lipca akcji
„Lato w mieście” przebywała w Piasecznie 38-osobowa
kolonia z Nowogradu Wołyńskiego.

Wyniki egzaminów
gimnazjalnych w 2006 r.

część humanistyczna

szkoła ilość pkt.
Gimnazjum nr 1 35,47
Zalesie Górne 34,92
Jazgarzew 33,6
Chylice 33,33
Gimnazjum nr 2 33,11
Złotokłos 31,52
Gimnazjum nr 4 26,5

średnia dla Warszawy 35,64
średnia dla gminy Piaseczno 33,24
średnia dla powiatu 32,19
średnia ogólnopolska 31,4

Wyniki egzaminów
gimnazjalnych w 2006 r.

część matematyczno-przyrodnicza

szkoła ilość pkt.
Zalesie Górne 29,59
Chylice 28,21
Gimnazjum nr 2 26,31
Jazgarzew 25,93
Gimnazjum nr 1 24,81
Złotokłos 24,73
Gimnazjum nr 4 18,3

średnia dla Warszawy 28,98
średnia dla gminy Piaseczno 25,27
średnia dla powiatu 25,03
średnia ogólnopolska 23,9

fot. A. Grzegrzółka

Po całonocnej podróży autokarem
o poranku dotarliśmy do Brukseli. Mia-
sto powitało nas wiosennym słońcem,
które szybko obudziło lekko zaspane twa-
rze. Pierwszym przystankiem była siedzi-
ba Parlamentu Europejskiego. Po do-
kładnej kontroli zostaliśmy powitani
przez panią Dagmarę Stoerring, naszą
przewodniczkę.

Krótkim wykładem i prezentacją
multimedialną pani Dagmara zapoznała
nas z funkcjonowaniem Parlamentu Eu-
ropejskiego oraz oprowadziła po okaza-
łym gmachu tej instytucji. Mieliśmy oka-
zję obejrzenia sali obrad parlamentu,
w której zasiadają także polscy eurodepu-
towani. 

Kolejnym punktem naszego progra-
mu była wizyta w siedzibie Komisji Euro-
pejskiej, gdzie spotkaliśmy się z niezwykle
serdecznym przyjęciem. Jako gospodarze
towarzyszyli nam pani Anna Klukowska,
stażystka w gabinecie komisarz Danuty
Hübner, oraz pan Werner Porach, szef
ochrony Komisji. Jako jednej z nielicz-
nych grup młodzieży otwarto przed nami
drzwi sali obrad komisarzy. Wszyscy
chcieli choć na chwilę zasiąść w fotelach
zajmowanych na co dzień przez przewod-
niczącego Komisji Europejskiej José Ma-
nuela Barossa oraz komisarz Danutę
Hübner. Po południu nadszedł czas na
spacer po uroczej brukselskiej starówce
i krótką przechadzkę zabytkowymi ulicz-
kami miasta. 

Wtedy jeszcze nikt nie wyobrażał so-
bie, jakie niespodzianki kryje przed nami
kolejny dzień. 

Tamtej soboty chyba nikt z nas dłu-
go nie zapomni. Położony nieopodal Pa-
ryża park rozrywki Asterix dostarczył
nam niemałych emocji. Zapierające dech
w piersiach, pędzące z prędkością
80 km/godz. kolejki górskie, imponują-
cych rozmiarów roller-coaster czy pokazy
kaskaderskie były dla wszystkich niezapo-
mnianym przeżyciem. 

Czwartego i piątego dnia naszej eu-
ropejskiej wycieczki poznawaliśmy Paryż.
Sentymentalna okazała się wizyta na roz-
sławionym na całym świecie cmentarzu
Pere Lachaise. Wolnym krokiem prze-
mierzaliśmy kręte uliczki nekropolii. Za-
trzymaliśmy się przy grobie Fryderyka
Chopina, Balzaka, Jima Morrisona i in-
nych znamienitych postaci świata polity-
ki, kultury i sztuki. 

Zaszczytem była dla nas wizyta w Pa-
lais de Monaco, czyli ambasadzie RP
w Paryżu. W zachwycających wnętrzach
budynku ambasady w oczekiwaniu na
przybycie pana ambasadora Jana Tom-
bińskiego zasłuchaliśmy się w historię
Napoleona, którą opowiedział nam nasz
przewodnik pan Tomek. 

Spotkanie z panem ambasadorem
pozwoliło nam zapoznać się z działalno-
ścią polskiej placówki we Francji oraz
z tajnikami pracy dyplomaty. Dzięki
uprzejmości ambasadora dane nam było
przechadzać się po wnętrzach, które
przed laty gościły wybitnych mężów sta-
nu, w tym generała Władysława Sikor-
skiego. W podziękowaniu za gościnę po-
darowaliśmy panu ambasadorowi pa-
miątki o naszym gimnazjum, w tym obraz
autorstwa uczennicy szkoły. 

Nie można poznać i poczuć miasta
lepiej niż poprzez bycie blisko niego, to-
też większość trasy pokonywaliśmy pie-
szo. Dotarliśmy do muzeum perfum, do
katedry Notre Dame, wreszcie do monu-
mentalnej, górującej nad miastem Sacre
Coeur. Duże wrażenie wywarł na nas
Montmartre, czyli dzielnica artystów. Na
każdym kroku mijaliśmy galerie i kawia-
r e n k i ,
w których
przed laty
b y w a l i
t w ó r c y
f r a n c u -
skiego im-
pres joni-
zmu, akto-
rzy, poeci. 

N i e
o m i n ę l i -
śmy też
Luwru -
imponują-
cego za-
równo co
do swoich
r o z m i a -
rów, jak i bogactwa eksponatów najwięk-
szego muzeum na świecie. 

Wobec ogromu miejsc, które w Pa-
ryżu należy zobaczyć, musieliśmy narzu-
cić sobie intensywne tempo zwiedzania.
Pomimo zmęczenia pokonaliśmy 284
schody wiodące na taras widokowy Łuku
Triumfalnego, skąd roztacza się piękny
widok na wszystkie dzielnice miasta. 

Nagrodą za ten niemały dla niektó-
rych wysiłek był wjazd na najwyższe pię-
tro wieży Eiffla. Nikogo nie zraziła półto-
ragodzinna kolejka do windy. Każdy my-
ślał tylko o jednym - zobaczyć na własne
oczy to, co do tej pory słyszeliśmy z opo-
wiadań bądź oglądaliśmy w telewizji.
Niektórzy z nas pokonali nawet lęk wyso-
kości, aby przez kilka minut móc cieszyć
się panoramą Paryża. Na górze powitał
nas zimny, przenikliwy wiatr, ale któż
myślał o chłodzie! Każdy zachwycał się
widokiem ogromnego miasta oświetlone-
go teraz promieniami zachodzącego słoń-
ca. Niektórzy, chcąc jak najdłużej nacie-
szyć się widokami, postanowili nie czekać
na windę, tylko zejść schodami umiesz-
czonymi pośród stalowej konstrukcji
wieży. 

Czarującym przeżyciem okazał się
nocny rejs po Sekwanie. Z pokładu stat-
ku turystycznego mogliśmy podziwiać
migoczące milionami świateł miasto. Tu
mogliśmy nabrać oddechu i odpocząć
przed czekającą nas już za chwilę cało-
nocną podróżą do Strasburga. 

Do miasta dotarliśmy wczesnym ran-
kiem. Byliśmy chyba jedną z pierwszych
grup turystycznych przechadzających się
ulicami miasta. Kolejną lekcję historii
i sztuki przeżyliśmy we wnętrzach gotyc-
kiej katedry Notre Dame. Pan Tomek
wprowadził nas w świat budowniczych tej
imponującej budowli i pokazał ciekawsze
zakątki miasta. Po południu byliśmy już
w Czechach, gdzie zatrzymaliśmy się na
ostatni wspólny nocleg. Następnego dnia
po smacznym śniadaniu pojechaliśmy do
Pragi. Przeszliśmy mostem Karola, sta-
rym miastem i oczywiście Złota Uliczką.

Niemałym wyzwaniem dla naszej 48-os-
obowej grupy była przejażdżka praskim
metrem. Musieliśmy sprawnie wsiąść
i wysiąść tak, by nikt się nie zgubił. Uda-
ło się. W komplecie dotarliśmy do auto-
karu - zadowoleni i pełni wrażeń, z dru-
giej strony świadomi, że nasza przygoda
powoli dobiega końca. W Nysie nastąpiła
zmiana panów kierowców. Pożegnaliśmy
panów Marka i Andrzeja, którzy towarzyszy-
li nam przez miniony tydzień. W Opolu roz-
stał się z nami nasz wspaniały przewodnik
pan Tomek. 

Do Złotokłosu powróciliśmy nocą,
już 8 czerwca. Mimo późnej pory i zmę-

czenia nikt nie spieszył się do wyjścia
z autokaru. Pragnęliśmy, aby ta podróż
trwała nadal. Niektórzy ze łzami w oczach
żegnali się z kolegami i opiekunami. 

Na szczęście na kliszy fotograficznej
zanotowaliśmy ważniejsze wydarzenia,
zaś w pamięci przechowywać będziemy
cenne wspomnienia i nowe doświadcze-
nia. Zapamiętamy życzliwych nam ludzi,
niezwykle widoki oraz smaki i aromaty
miejsc, które odwiedziliśmy przez te sie-
dem dni. Wróciliśmy bogatsi w nowe do-
świadczenia. 

Nauczyliśmy się reprezentować nie
tylko Złotokłos, naszą małą ojczyznę, ale
także, a może przede wszystkim, Polskę.
W każdym z odwiedzanych miejsc zosta-
wiliśmy cząstkę siebie. 

Ogromne podziękowania za
umożliwienie i ułatwienie nam wyjazdu na-
leżą się dyrektorowi naszego gimnazjum pa-
nu Jackowi Zachariaszowi. Wyrazy
wdzięczności kierujemy także do wielu
osób, naszych sponsorów, którzy udzieli-
li nam wsparcia finansowego lub rzeczo-
wego. Wśród nich dziękujemy szczegól-
nie: burmistrzowi miasta i gminy Piasecz-
no panu Józefowi Zalewskiemu, Dyrekcji
i Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielcze-
go w Piasecznie, prezesowi RSP w Złoto-
kłosie panu Bogdanowi Gazarkiewiczowi,
panu Robertowi Duchowi i Wojciechowi
Rybarczykowi i pani Hannie Patalas. 

Dziękujemy panom Robertowi Smo-
leniowi i Krzysztofowi Paturejowi za uła-
twienie nam zwiedzenia instytucji euro-
pejskich w Brukseli i ambasady RP w Pa-
ryżu. 

Świetną organizację wycieczki, jak
również doskonałą opiekę zapewniły pa-
nie: Agata Binduga, Anna Gawlik i Doro-
ta Kłos, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
Nie możemy też zapomnieć o naszym
niezastąpionym przewodniku i pilocie
panu Tomaszu Jurgowskim z Agencji Tu-
rystycznej „Provence” z Opola. Jego roz-
legła wiedza i nietuzinkowy sposób bycia
wzbogaciły naszą zagraniczną przygodę. 

Uczniowie Gimnazjum w Złotokłosie

Cudowna podróż
W dniach 1-7 czerwca 2006 roku my, uczniowie Gimnazjum w Złotokło-
sie, wraz z opiekunami udaliśmy się w daleką podróż po Europie. Na
mapie naszej trasy zaznaczyliśmy Belgię, Francję oraz Czechy.
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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 Gminy Piaseczno 05-500 Piaseczno ul.
Kościuszki 5  reprezentowanej przez ENERGO-MIX Piotr Gieleciński 05-500 Piaseczno ul. Bema 61/4 w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu kabla
zasilającego i słupów związanych z oświetleniem ulicy Oleńki Billewiczówny we wsi Gołków, zostało wszczęte
postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji  (UiA 7359/G/Z/CP/  25 /06).

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 Gminy Piaseczno 05-500 Piaseczno ul.
Kościuszki 5  reprezentowanej przez ENERGO-MIX Piotr Gieleciński 05-500 Piaseczno ul. Bema 61/4 w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia
ulicy Kettlinga we wsi Gołków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji
(UiA 7359/G/Z/CP/ 24 /06).

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
Wiceburmistrz Andrzej Swat

Obwieszczenie

22-23 września od-
będzie się kolejny rajd
PTTK dla turystów pie-
szych, rowerowych i kon-
nych. Dla chętnych przy-
gotowanych jest aż dzie-
więć tras w tym dwu-
i jednodniowe. Tego-
roczna edycja rajdu, szla-

kiem bohaterów walk
o wyzwolenie Polski, jest
także okazją do uczczenia
100-lecia Polskiego To-
warzystwa Krajoznawcze-
go. 

Jak zwykle w progra-
mie przewidziane są inne
atrakcje, konkursy krajo-

znawcze oraz piknik
z grochówką. 

Zainteresowane oso-
by i grupy zapisywać się
mogą do 15 września
w siedzibie PTTK przy pl.
Piłsudskiego 3 w Piasecz-
nie.

XVI Rajd PTTK

Miejscami Pamięci
na Ziemi Piaseczyńskiej

Praca w urzędzie

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy: 

Inspektor Nadzoru w zakresie robót
elektrycznych w Wydziale Inwestycji

Szczegółowe informacje na stronie internetowej
urzędu www.piaseczno.eu w dziale ogłoszenia/praca

w urzędzie lub tel. 0 22 70 17 580
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy

składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
w terminie do dnia 15.09.2006 r.
(decyduje data wpływu do Urzędu)

z dopiskiem „Inspektor Nadzoru w Wydziale Inwestycji”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.
5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (DzU z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (DzU Nr 80, poz. 717
ze zm.) i w związku z uchwałą Rady
Miejskiej w Piasecznie nr 318/XV/03
z dnia 10 października 2003 r. o przy-
stąpieniu do sporządzenia zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta
i gminy Piaseczno Rada Miejska w Pia-
secznie uchwala, co następuje:

§ 1
1. Uchwala się zmianę studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta i gminy
Piaseczno zwaną dalej w treści uchwa-
ły Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Piaseczno; 
2. Tekst i rysunek studium oraz roz-
strzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
uwag stanowią załączniki do niniejszej
uchwały.

§ 2
1. Studium obejmuje obszar miasta
i gminy w granicach administracyj-
nych; 
2. Tekst „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Piaseczno” -
„Uwarunkowania” (Tom I), zawarty
w załączniku nr 1, stanowi materiał in-
formacyjny uzasadniający i dokumen-
tujący tekst ustaleń; 
3. Rysunek w skali 1:10 000 „Uwa-
runkowania. Zagospodarowanie prze-
strzenne” (plansza nr I), stanowiący
załącznik nr 2 obrazuje opisane w tek-
ście uwarunkowania; 
4. Rysunek w skali 1:10 000 „Uwa-
runkowania. Plany i wnioski do Stu-

dium” (plansza nr II), stanowiący za-
łącznik nr 3 obrazuje opisane w tekście
uwarunkowania; 
5. Rysunek w skali 1:10 000 „Uwa-
runkowania. Środowisko przyrodnicze
i kulturowe” (plansza nr III), stano-
wiący załącznik nr 4 obrazuje opisane
w tekście uwarunkowania; 
6. Tekst „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Piaseczno -
Kierunki zagospodarowania prze-
strzennego” (tom II), zawarty w za-
łączniku nr 5, stanowi ustalenia stu-
dium; 
7. Rysunek w skali 1:10 000 „Kierun-
ki rozwoju przestrzennego” (plansza
IV) będący załącznikiem nr 6 stanowi
integralną część ustaleń studium; 
8. Rysunek w skali 1:10 000 „Kierun-
ki zagospodarowania - infrastruktura”
(plansza V) będący załącznikiem nr
7 stanowi integralną część ustaleń stu-
dium; 
9. Rysunek w skali 1:10 000 „Kierun-
ki zagospodarowania - komunikacja”
(plansza VI) będący załącznikiem nr
8 stanowi integralną część ustaleń stu-
dium; 
10. Wykaz sposobu rozstrzygnięcia
uwag stanowi załącznik nr 9. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 4
Uchwała wymaga ogłoszenia w sposób
zwyczajowo przyjęty na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pia-
seczno i gazecie lokalnej - Gazeta Pia-
seczyńska.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

UCHWAŁA NR 1366/LII/2006
Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 11.07.2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego

miasta i gminy Piaseczno

OGŁOSZENIE
O KONKURSIE NA DYREKTORA

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Przedszkola nr 7
w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania
określone w §1, §2 ust. 1, § 5 ust. 1 i § 8 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wy-
magań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dy-
rektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach
szkół i placówek (DzU nr 89, poz. 826 i nr189, poz. 1854). 

Wymagania kwalifikacyjne: 
1. wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicz-
nym oraz inne kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska
nauczyciela w tej placówce, 
2. co najmniej pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku na-
uczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku na-
uczyciela akademickiego, 
3. co najmniej dobra ocena pracy w okresie ostatnich pięciu lat pra-
cy w szkole lub pozytywna ocena pracy w okresie ostatnich czterech
lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko obejmuje bezpośrednio
po ustaniu zatrudnienia. 

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funk-
cjonowania i rozwoju przedszkola, 
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej - w przy-
padku nauczyciela - lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku na-
uczyciela akademickiego, 
3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowane-
go oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wy-
kształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem, dyplom

ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające po-
siadanie wymaganego stażu pracy wykształcenia i przygotowania za-
wodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, 
4. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomo-
wych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu
kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, 
5. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych ty-
pach szkół i placówek, 
6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 
7. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -
Karta Nauczyciela (DzU z 2003 r., nr 118, poz. 1112 i nr 137, poz.
1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscypli-
narne, 
8. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popeł-
nione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
karne, 
9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funk-
cji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicz-
nymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grud-
nia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (DzU nr 14, poz. 114 z 2005 r.), 
10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swo-
ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r. ze
zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 
- Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym telefo-
nem, adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs”, w terminie do
22.09. 2006 r. w sekretariacie Zespołu Ekonomiczno - Administra-
cyjnego Szkół w Piasecznie, ul. Kościuszki 5, II piętro, pok. 63,
w godz. od 8 do 16.
- Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy Piaseczno. 
- O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkurso-
wego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

- Wiemy, jak przykre jest dla
mieszkańców centrum Piaseczna są-
siedztwo starej oczyszczalni, ale nie
mamy skąd dołożyć 50 mln zł. Zdaje-
my sobie sprawę, jaka jest koniunktu-
ra na rynku, ale nie będziemy przepła-
cać prawie o połowę. Oferenci trochę
przesadzili - powiedział Józef Zalewski,
burmistrz miasta i gminy Piaseczno,
po zapoznaniu się z ofertami. 

Do przetargu rozpisanego
w czerwcu stanęły dwa konsorcja firm:
Warbud i Vaolia Water Systems oraz
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryj-
nych Pol-Aqua z firmami Passavant
Impianti SPA i Prokom. Kwoty zapro-
ponowane przez firmy są o mniej wię-
cej 50 proc. wyższe niż przewidziane
w kosztorysie wykonanym przez pro-
jektanta oczyszczalni. Teraz pracowni-
cy jednostki realizującej projekt w Pia-
secznie (JRP) analizują oferty i porów-
nują je z kosztorysem. 

Dlaczego kwoty zaproponowane
przez firmy są tak wysokie? 

- Sytuacja na rynku uległa zmianie
- mówi Maciej Piegat, przedstawiciel
firmy Safege, kierownik zespołu inży-
niera kontraktu. - Większość liczących
się wykonawców realizuje już roboty
i nie mają takiej motywacji, aby zdoby-
wać nowe kontrakty. Piegat zapewnia,
że nie jest to jedyny przypadek w Pol-
sce, gdyż wielu zamawiających boryka
się z podobnymi problemami. Twier-
dzi, że sytuacja na rynku nie zmieni się
w ciągu kilku miesięcy. Zwiększony
popyt na tego typu roboty wynika z te-
go, że w kraju pojawiły się spore pie-
niądze z Unii Europejskiej i zaczyna
brakować wykonawców, którzy mają
doświadczenie i odpowiednie zaplecze
do realizacji zamówień tej skali. 

Firma Safege jest tzw. inżynierem
kontraktu od marca br. i zgodnie z za-
sadami Unii Europejskiej ma za zada-

nie sprawować nadzór nad realizacją
projektu „Program gospodarki wod-
no-ściekowej” współfinansowanego
przez UE ze środków Funduszu Spój-
ności. W Piasecznie firma nadzoruje
prace wykonywane w ramach projektu
wartego ponad 200 mln zł. 

Jej obowiązkiem jest prowadzenie
nadzoru inwestorskiego oraz współ-
praca z inwestorem i wykonawcami
robót. Safege sprawował nadzór nad
dużymi kontraktami m.in. we Francji
i Argentynie. W okolicach Buenos
Aires firma nadzorowała w latach
1994-2004 roboty o wartości ponad
1,2 mld dolarów. 

Więcej informacji o projekcie
„Gospodarka

wodno-ściekowa w Piasecznie”
na stronie www.piaseczno.eu. 

Więcej informacji o inżynierze
kontraktu na stronach www.safege.pl

Red.

Nie będziemy przepłacać!

Przetarg na oczyszczalnię
unieważniony
Firmy startujące w przetargu na modernizację oczyszczalni ścieków w Piasecznie za-
proponowały za wykonanie inwestycji kwoty o blisko 50 proc. wyższe, niż przewidy-
wały kosztorysy przygotowane przez projektantów.
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w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi CHYLICE
zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr
837/XXXVII/2001 z dnia 21 marca 2001 r. 

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (DzU Nr 80, poz. 717, zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały Nr 532/XXIV/04 Rady Miejskiej w Pia-
secznie z dnia 22.06.2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi CHYLICE. 

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 wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Ogłoszenie

W XX wieku przeciętna globalna
temperatura podniosła się o 0,6 st. C.
Kolejny przejaw zachodzących zmian,
który ma związek ze wzrostem śred-
nich globalnych temperatur, to top-
nienie lodowców. Coraz krótszy jest
okres, w którym rzeki i jeziora skute są
lodem, coraz mniejsze połacie ziemi
pokrywa w czasie zimy śnieg i coraz
cieńszy staje się lądolód pokrywający
obszary Arktyki, a także powszechnie
następuje redukcja lodowców znajdu-
jących się poza rejonami polarnymi. 

Globalny wzrost temperatur po-
woduje topnienie lodowców, to zaś
przyczynia się do podnoszenia się po-
ziomu wody w morzach i oceanach.
W XX wieku globalnie przeciętny
poziom morza podniósł się o 10-20
cm, co spowodowało utratę znacz-
nych połaci lądu w niektórych czę-
ściach świata. 

Z opisywanymi wyżej przejawami
zmian klimatycznych łączą się ekstre-
malne zjawiska pogodowe. Za sprawą
globalnego ocieplenia zwiększyła się na
przykład częstotliwość i intensywność
susz występujących w niektórych rejo-
nach Afryki i Azji. 

Z kolei podniesienie się po roku
1970 temperatury powierzchni oce-
anów w tropikach o 1,5 st. C odpowia-
da prawdopodobnie za dramatyczny
wzrost ilości najgwałtowniejszych hu-
raganów. 

Wiemy już, że klimat zmienił się
w XX wieku, jak również na czym po-
legają najważniejsze zmiany. Pozostaje
jednak pytanie o przyczynę tych zmian
i dlaczego tak istotne przeobrażenia za-
szły właśnie w poprzednim stuleciu. 

W minionych tysiącleciach klimat
zmieniał się na skutek własnej we-
wnętrznej dynamiki, jak również w re-
zultacie naturalnych czynników ze-
wnętrznych. XX-wieczne zmiany kli-
matyczne różnią się od zmian z po-
przednich epok nie tylko tempem i in-
tensywnością, lecz także główną przy-
czyną, którą po raz pierwszy w historii
są działania człowieka. 

Momentem, od którego ilość emi-

towanych przez człowieka gazów cie-
plarnianych zaczęła gwałtownie ro-
snąć, była rewolucja przemysłowa
z połowy XVIII wieku z jej ogrom-
nym zapotrzebowaniem na pocho-
dzącą z paliw kopalnych energię.
Rozpoczęty ok. roku 1750 wzrost
emisji gazów cieplarnianych trwa do
dnia dzisiejszego. 

Stale rosnący udział transportu sa-
mochodowego powoduje uzasadniony
niepokój o stan powietrza, jakim od-
dychamy. Zanieczyszczenia, które się
w nim znajdują, wpływają bezpośred-
nio i pośrednio na zdrowie ludzi oraz
na środowisko, w którym żyjemy. Roz-
wijający się gwałtownie przemysł mo-
toryzacyjny, a co się z tym wiąże gwał-
townie rosnąca liczba samochodów,
nie pozwala powstrzymać zanieczysz-
czenia powietrza i innych elemen-
tów środowiska. Emisja spalin sa-
mochodowych jest głównym źró-
dłem takich związków, jak: dwutle-
nek węgla, tlenki azotu, tlenek wę-
gla, dwutlenek siarki, wielopierście-
niowe węglowodory aromatyczne,
pyły, ołów, platyna i dioksyny. 

Aby wpłynąć na poprawę obecne-
go stanu środowiska, powinniśmy
podjąć pewne działania, które przyczy-
niłyby się do zmniejszenia emitowa-
nych związków do atmosfery. Jednym
z najefektywniejszych sposobów
zmniejszenia ilości spalin samochodo-
wych jest zmniejszenie udziału ruchu
samochodów osobowych na rzecz ko-
munikacji miejskiej lub zastąpienie sa-
mochodu rowerem. Działania te nie są
jednak takie proste w użyciu, gdyż lu-
dzie nieświadomi zagrożenia, jakie po-
wodują, wybierają prostszy i szybszy
środek transportu, jakim jest samo-
chód. Dlatego podstawowym czynni-
kiem pozwalającym na zmianę obec-
nych przyzwyczajeń powinno być
kształtowanie świadomości ludzi,
m.in. poprzez ukazywanie im zalet
bezpieczniejszego dla środowiska spo-
sobu przemieszczania się, jakim jest
jazda na rowerze. 

Istnieje wiele argumentów pozwa-

lających wybrać środek transportu, ja-
kim jest rower, jako alternatywny. Jed-
nym z najbardziej oczywistych jest ni-
ski koszt produkcji i oszczędność
w utrzymaniu. Nie grozi tu inflacja czy
wahania na giełdzie. Rower nie potrze-
buje paliwa, aby jeździć, a jedyna ener-
gia zużywana do poruszania się tego
pojazdu zawarta jest w pożywieniu ro-
werzysty. Ponadto zwykły rower może
ułatwić życie na wiele sposobów.
W tym samym czasie można dotrzeć
do punktów leżących na 16 razy więk-
szej powierzchni - całe miasto staje dla
niego otworem. Nadal potrzebuje tyle
samo przestrzeni co pieszy. Ponadto
do jazdy na rowerze potrzeba cztery
razy mniej energii niż do chodzenia
pieszo, dzięki czemu rowerzysta może
się poruszać cztery razy szybciej niż
pieszy. W dodatku - odmiennie niż sa-
mochód - rower daje nie tylko większą
wolność poruszania się, ale również
otwiera człowieka na przyrodę. Jadąc
rowerem, bezpośrednio odczuwamy
otaczające nas środowisko. 
Dzisiejsza społeczność uzależniona jest
od samochodu i nie zdaje sobie spra-
wy, że posługując się z własnego wybo-
ru rowerem, jest się wolnym od ko-
nieczności zdobywania surowców na
jego utrzymanie. Ponadto rower jest
dostępny zarówno dla bogatych, jak
i biednych, a także daje samodzielność
dzieciom, osobom starszym, a nawet
niepełnosprawnym. Dlatego powinni-
śmy wspierać wszelkie kampanie i ha-
sła, które pozwolą na zwiększenie
świadomości społecznej dotyczącej
wpływu na środowisko różnorakich
form transportu i przyczynią się do
zminimalizowania negatywnych zmian
w środowisku. 

W związku z przytoczonymi argu-
mentami, jeśli nie możemy odstawić
całkowicie samochodu, pozostawmy
go w garażu chociaż na jeden dzień
i skorzystajmy z roweru.

Anna Kwiatkowska
referat ochrony środowiska

i gospodarki rolnej

Skutki zmian klimatycznych
oraz zalety transportu rowerowego

Zmiany klimatu

Zmiany klimatyczne następowały zawsze, jednak ich tempo stało się szczególnie
szybkie w XX wieku. Najbardziej znany przejaw zachodzących zmian to wzrost śred-
nich temperatur na Ziemi. Najczęściej mówi się o globalnym ociepleniu, dopiero po-
tem wymienia się inne związane z nim zjawiska.

W ramach obchodów Dnia bez Samochodu w Piasecz-
nie zostaną zorganizowane następujące przedsięwzięcia: 

Ankieta wśród uczniów: w dniach 18-20 września 2006 r.
wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz wy-
branych szkół średnich z terenu gminy Piaseczno przepro-
wadzona zostanie ankieta dotycząca korzystania z roweru
i utrudnień spotykających rowerzystów; 

Zakup i montaż stojaków na rowery w wybranych punk-
tach miasta; 

Wspólna wycieczka rowerowa organizowana 17 września
przez Komendę Powiatową Policji oraz Urząd Miasta; 

Artykuł o zmianach klimatycznych i zaletach transportu
rowerowego zamieszczony w „Gazecie Piaseczyńskiej” oraz
na stronach internetowych Urzędu; 

Piaseczyńska Masa Krytyczna - korowód rowerzystów,

który przejedzie ulicami
miasta 22 września; 

Seminarium na te-
mat budowy infra-
struktury rowerowej,
które w połowie paź-
dziernika zorganizo-
wane zostanie przez
Urząd Miasta. Zapro-
szeni będą przedstawi-
ciele środowisk nauko-
wych oraz środowisk propa-
gujących transport rowerowy
w Piasecznie. 

Dzień bez Samochodu 2006
Piaseczno przyłącza się do kampanii Europejski Dzień bez Samochodu oraz Euro-
pejski Tydzień Zrównoważonego Transportu organizowanej pod auspicjami Komisji
Europejskiej, a koordynowanej przez Ministerstwo Środowiska.

www.mos.gov.pl

22 lipca podczas obchodów Święta Policji wiceburmistrz Andrzej Swat w imie-
niu władz i mieszkańców gminy Piaseczno podziękował policjantom za pracę na
rzecz poprawy bezpieczeństwa. Najlepszym funkcjonariuszom i pracownikom cy-
wilnym policji z terenu gminy przekazane zostały nagrody rzeczowe. Padły też sło-
wa zapewnienia co do dalszej pomocy gminy w stosunku do policjantów. 

Nie były to słowa bez pokrycia, zważywszy na to, że gmina Piaseczno współ-
finansowała budowę nowej siedziby komendy powiatowej oraz przekazała dział-
kę pod budowę nowego posterunku w Zalesiu Górnym. 

Uroczystości zorganizowane zostały przez Komendę Powiatową Policji w Pia-
secznie na terenie Wydziału Doskonalenia Zawodowego Policji w Tomicach.

Gmina Piaseczno policji
Z okazji Święta Policji gmina Piaseczno ufundowała na-
grody rzeczowe dla najlepszych funkcjonariuszy z tere-
nu gminy. 

Wyróżniającym się policjantom oraz pracownikom cywilnym
z terenu gminy Piaseczno ufundowało nagrody rzeczowe

Po nabożeństwie w Kościele św. An-
ny środowiska kombatanckie, przedsta-
wiciele samorządu, organizacji społecz-
nych oraz mieszkańcy złożyli kwiaty pod
tablicą upamiętniającą śmierć żołnierzy
i cywilów, którzy zginęli z rąk hitlerow-
ców w Piasecznie we wrześniu 1939 ro-
ku. 

Piaseczyńskie uroczystości miały bar-
dzo dostojną oprawę. Wartę przed tabli-

cą trzymali żołnierze z Kompani Repre-
zentacyjnej Wojska Polskiego, obecne
były też liczne poczty sztandarowe: orga-
nizacji kombatanckich, szkół, strażaków
i harcerzy. Oprawę muzyczną zapewniła
Piaseczyńska Orkiestra Dęta. 

Po zakończeniu części oficjalnej uro-
czystości przeniosły się na plac przy Rol-
niczym Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego.

Uroczystości upamiętniające 67. rocznicę wybuchu II
wojny światowej tradycyjnie rozpoczęły się w Piasecz-
nie Mszą Świętą w intencji poległych w 1939 roku
Obrońców Ojczyzny.

1 września

fot. A. Grzegrzółka

fot. Ł. Wyleziński



Trening oficjalny (czasówka):
drugi czas spowodowany złym dobo-
rem opon (tor był mokry i grząski). 
I kwalifikacja: od startu do mety
prowadzę, niestety tor jest tak mocno
polany, że w klasyfikacji generalnej
melduję się na drugiej pozycji. 
II kwalifikacja: identyczna sytuacja
jak podczas pierwszej kwalifikacji. Mi-
mo tego obejmuję prowadzenie po
dwóch kwalifikacjach (zmieniają się li-
derzy poszczególnych kwalifikacji). 
III kwalifikacja: wygrywam ją, dzię-
ki czemu w finale startować będę
z pole position. 
Finał: lekko spóźniam start i spadam
na drugie miejsce. Niestety, już na
pierwszym zakręcie dostaję „strzał”
w tył samochodu, przez co przesuwam
się na trzecią pozycję. Uszkodzeniu
ulega prawe tylne zawieszenie oraz fel-
ga. Za to „zagranie” na zawodnika na-
łożona zostaje kara 5 sekund. Aby
skończyć zawody na drugim miejscu,
musiałem utrzymać się za ukaranym
kierowcą, co było bardzo trudne ze
względu na uszkodzone zawieszenie.
Na szczęście linię mety przekroczyłem
tuż za nim, a całe zawody zakończyłem

na drugim miejscu. 
Klasyfikacja generalna: Moja prze-
waga wzrosła z 6 do 10 punktów.

JARMARK PIASECZYŃSKI to
nawiązanie do dawnej tradycji odby-
wających się w Piasecznie targów wiel-
kich (jarmarków). Prawo ich organizo-
wania miasto otrzymało w XVI w. Na
jarmarki przybywali kupcy i rzemieśl-
nicy z okolicznych miast i wsi. Zamie-
rzeniem organizatorów spotkania jest
odtworzenie klimatu dawnych jarmar-
ków, przybliżenie kultury tradycyjnej
i dawnego rzemiosła oraz zaintereso-
wanie mieszkańców dziedzictwem kul-
turowym naszego regionu. 

Podczas imprezy zaprezentowany
zostanie dorobek artystyczny miejsco-
wych zespołów ludowych, będą histo-
ryczne pokazy konne i rycerskie.
W Parku Miejskim rozstawione zosta-
ną kramy handlowe z rękodziełem,
sztuką ludową, potrawami kuchni tra-
dycyjnej. Nowością na jarmarku bę-
dzie „wioska ginących zawodów”,
a w niej pokazy dawnego rzemiosła. 

Zamierzeniem organizatorów jest
także przybliżenie naszym mieszkań-
com kultury innych regionów Polski
w cyklu „Spotkanie regionów”. Na
piaseczyńskie jarmarki zapraszani będą
przedstawiciele różnych regionów et-
nograficznych, które wyróżniają się za-
chowaną do dziś tradycyjną kulturą lu-
dową. Podczas imprezy uczestnicy bę-
dą mieli okazję zobaczyć stroje ludo-
we, wyroby sztuki ludowej i rzemiosła,

poznać repertuar muzyczny, a także
smak kuchni regionalnej zapraszanych
gości. W tym roku cykl „Spotkanie re-
gionów” zainaugurują reprezentanci
jednego z żywszych regionów na Ma-
zowszu - Kurpi. 

W ramach jarmarku odbywać się
będą także imprezy towarzyszące zlo-
kalizowane w różnych punktach nasze-
go miasta.

Program imprezy: 
11.00 - wernisaż wystawy malarstwa

Stanisławy Szwajnowskiej w Muzeum
Regionalnym w Piasecznie
12.15 - Rozpoczęcie II Jarmarku Pia-
seczyńskiego w Parku Miejskim
12.30 - Koncert Piaseczyńskiej Orkie-
stry Dętej
13.15 - Zespół ludowy Myszyniec
z Myszyńca (Kurpie) 
14.00 - Zespół Ładne Kwiatki z Lesz-
nowoli
14.30 - Pokaz konny - TKKF Hubert
z Warszawy
15.15 - Zespół Krzesany z Piaseczna
16.00 - Zespół ludowy Myszyniec
z Myszyńca (Kurpie) 
16.40 - Pokaz konny - TKKF Hubert
z Warszawy
17.15 - Spektakl „Kuglarze” - Teatr
Gry i Ludzie
18.15 - Zespół Leśne Echo z Chojno-
wa
19.00 - Koncert zespołu Odpust Zu-
pełny
20.00 - Pokaz ognia - Circus Maxi-
mus

Pozostałe atrakcje: 
- wioska rycerska (Stowarzyszenie Ry-
cerskie „Eodem Tempore”) 
- „wioska ginących zawodów” - poka-
zy dawnego rzemiosła
- atrakcje dla dzieci (przejażdżki na ko-
niu, karuzela, wata cukrowa, malowa-
nie buziek) 
- stoiska gastronomiczne
- stoisko organizatorów - sprzedaż pu-
blikacji, informacja

Kramy handlowe: 
- stoisko nadleśnictwa Chojnów
- stoiska twórców ludowych, tradycyj-
nego rzemiosła, potraw regionalnych
z Kurpi
- wyroby rzemieślnicze, rękodzieło ar-
tystyczne, wyroby drewniane, cerami-
ka, ozdoby i bibeloty, wyroby arty-
styczne
- swojskie jadło, słodkie wypieki do-
mowe
- miody i wyroby pszczelarskie

Imprezy towarzyszące: 
- wystawa malarstwa Stanisławy Szwajnow-
skiej - Muzeum Regionalne w Piasecznie
- dzień otwarty w Muzeum Regional-
nym - godz. 11-17
- zwiedzanie zabytkowej stacji kolejki
wąskotorowej
- „Spacerkiem po zabytkowym Pia-
secznie”- zwiedzanie miasta z prze-
wodnikiem

Impreza finansowana jest
ze środków gminy Piaseczno

oraz powiatu piaseczyńskiego,
a także lokalnych sponsorów.
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Ośrodek Kultury w Piasecznie - Wrzesień 2006

MUZEUM REGIONALNE

10-26 września 2006 r. - wystawa WYCINANKA KURPIOWSKA 
- KURPIE ZIELONE

SPOTKANIA,WERNISAŻE:
6 września godz. 18.00 - spotkanie organizacyjne kursu tańca
7 września godz. 17.00 - spotkanie organizacyjne zajęć teatralnych
9 września godz. 10.00 - spotkanie organizacyjne - perkusja
12 września godz. 18.00 - spotkanie organizacyjne zajęć plastycznych

- świetlica (ul. Sikorskiego 1a)
12 września godz. 18.00 - spotkanie organizacyjne ogniska muzycznego 

(pianino, gitara, skrzypce, flet, emisja głosu)
14 września godz. 17.00 - spotkanie organizacyjne - batik 

(ul. Sienkiewicza - teren kolejki wąskotorowej)
19 września godz. 12.00 - spotkanie KLUBU SENIORA
19 września godz. 17.00 - spotkanie grupy Miasto Kobiet
30 września godz. 7.00 - spotkanie z C. Harrisem                                    

IMPREZY:
8 września, godz. 19.00 - impreza  hip-hop: MAM SPRAWE, S, SZARA 

CEGŁA, SZYBKI  SZMAL, FUNK  ROCKASS B-BOYS,
DJ GRUBAZ, RUFIN  MC - wstęp 8 zł

10 września od godz. 12.00 - II JARMARK PIASECZYŃSKI
Park miejski przy ul. Chyliczkowskiej

15 września godz. 18.00 - wernisaż wystawy malarstwa Teresy
Maśnik z malarskiej Grupy Piaseczno.
Wystawa do 27 września. Wstęp wolny 

17 września - rocznica agresji radzieckiej na Polskę
- obchody                                        

19 września godz. 20.00 - JAZZOWY WTOREK OŚRODKA KULTURY
Trio Artura Dutkiewicza - wstęp 15 zł 

22 września godz. 10.00,
11.00, 12.00 - Filharmonia Narodowa - Estrada Kameralna 

- wstęp 4 zł 
22 września godz. 19.00 - ŚWIECZOWISKO - przy herbacie

i świecach granie i śpiewanie - wstęp wolny
24 września godz. 16.00 - BAJKOWA  NIEDZIELA  DLA  MALUCHÓW

spektakl Zabawna podróż - teatr
GAGATKI BEATKI - ojcowie i matki - wstęp 8 zł

29 września godz. 18.00 - NUCLEAR  MOSHER  PARTY: HEDFIRST,
BLADE  OF TERROR, CANCER  SOURCE - wstęp 10 zł

Muzeum Regionalne - pl. Piłsudskiego, tel. 022 737 23 99
Czynne: czwartek-piątek 10.00-18.00, sobota-niedziela 9.00-15.00
wstęp - bilet normalny 4 zł, bilet ulgowy 2 zł, w soboty WSTĘP WOLNY
muzeumpiaseczno@neostrada.pl

IX EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA. Patronat honorowy - minister kultury Kazimierz Ujazdowski

II JARMARK PIASECZYŃSKI
SPOTKANIE REGIONÓW - KURPIE
Impreza, która w zeszłym roku cieszyła się wielkim zainteresowaniem mieszkańców,
odbędzie się 10 września w Parku Miejskim przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie.
Jej organizatorami są Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piasecznie, Muzeum Re-
gionalne oraz Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna, zaś oficjalny patronat objął bur-
mistrz miasta i gminy Piaseczno.

Już po raz trzeci z rzędu Piaseczno było gospodarzem finiszu IV etapu
Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Mazovia Tour - Dookoła Mazowsza.
Walka rozstrzygnęła się na ostatnich metrach, kiedy to kolorowy peleton przeciął
linię mety na ul. Kościuszki przy skwerze Kisiela. Była to już 49. edycja zawodów,
w których udział biorą najlepsze polskie kolarskie grupy zawodowe i  amatorskie
oraz goście z zagranicy. W tym roku impreza umieszczona była w Kalendarzu
Światowym UCI, a na starcie stanęło 140 kolarzy z 18 zespołów. Wyścig
podzielony był na sześć etapów. Rywalizacja rozpoczęła się 25 lipca w Sarnakach,
a skończyła 29 lipca jazdą na czas w Kozienicach.

W Piasecznie 28 lipca obserwowaliśmy finisz IV etapu. Kolarze startujący w
Czerwińsku po przejechaniu 140 km pojawili się w naszym mieście ok. godz.
15.30.

Współorganizatorami piaseczyńskiego finału były gmina Piaseczno i powiat
piaseczyński, a lokalnym sponsorem - PUK Sita Piaseczno.

Red.

Wyścig
Dookoła Mazowsza

Mazovia Tour 

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 

Wyścig
Dookoła Mazowsza

Komenda Powiatowa Policji
oraz

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
zapraszają na: 

Rajd rowerowy po ziemi piaseczyńskiej
„NA ROWER WSIĄŚĆ JUŻ CZAS”

17.09.2006 r. (niedziela) 
Piaseczno - Konstancin-Jeziorna - Obory - Cieciszew - Kawęczynek

- Borowina - Czarnów - Żabieniec (Spalona)

Zbiórka godz. 10.00 przed Komendą Powiatową Policji
w Piasecznie ul. Kościelna 3 (trasa Rajdu około 30 km). 

W programie m. in.: ognisko na Zimnych Dołach, pokaz tresury
psów, egzaminy na kartę rowerową

Michał Żugajewicz
RELACJA KIEROWCY Z VII RUNDY

MISTRZOSTW POLSKI RALLYCROSS (SŁOMCZYN)

Młodego kierowcę, mieszkańca Piaseczna,
wspiera gmina Piaseczno


