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Ranking obejmujący lata 2003-05 brał pod uwagę jedynie inwesty-
cje bezpośrednio związane z gminną infrastrukturą. Tak więc nie
uwzględnia on np. inwestycji oświatowych czy związanych z bezpieczeń-
stwem publicznym. Gdyby autorzy przy ocenie wysiłku inwestycyjnego
samorządów zwrócili uwagę na budowane w naszej gminie szkoły, ko-
mendę policji czy gmach siedziby sądu i prokuratury, pozycja Piaseczna
byłaby jeszcze wyższa. 

Wyróżnienie z rąk Janusza Króla - redaktora naczelnego „Wspólnoty”
odebrał 7 października w Pałacu Kultury i Nauki burmistrz Józef Zalewski.

Piaseczno wyróżnione
Piaseczno zajęło VIII miejsce w rankingu inwestycyjnym
samorządów w kategorii miasta powiatowe przeprowa-
dzonym przez Pismo Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota”. 

Laur dla Piaseczna
Gmina Piaseczno jako jeden z 35 przedstawicieli samorzą-
dów, podmiotów gospodarczych, jednostek straży pożarnych
oraz parków krajobrazowych w naszym województwie wy-
różniona została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej Złotym Laurem - jako Mazo-
wiecki Lider Ekologii.

Uroczyste wręczenie dyplo-
mów oraz płaskorzeźb odbyło
się 26 października 2006 r.
w Centrum Edukacji Kampino-
skiego Parku Narodowego
w Izabelinie. 

Nagrody MAZOWIECKIE-
GO LIDERA EKOLOGII wrę-
czane przez prezesa zarządu
WFOŚiGW Warszawie przyzna-
wane były według następujących
kryteriów: 
- efekt ekologiczny prowadzo-
nych działań,
- ilość i różnorodność realizo-
wanych działań,
- realizacja zadań wieloletnich
w ramach większych progra-
mów,
- bezproblemowe i terminowe współdziałanie z Funduszem.

Szkoła w Józefosławiu

Wmurowanie
kamienia węgielnego
W szybkim tempie trwa postęp prac przy budowie Zespołu
Szkół w Józefosławiu. W październiku odbyła się uroczystość
wmurowania aktu erekcyjnego w ścianę powstającego budyn-
ku. Zgodnie z planem już we wrześniu 2007 roku usłyszymy
pierwszy dzwonek w szkole.

W tym roku jesteśmy świadkami
prawdziwego boomu inwestycyjnego
w oświacie. We wrześniu oddana zo-
stała do użytku nowa hala sportowa
oraz nowe sale lekcyjne w Szkole
Podstawowej nr 5, w Liceum Ogól-
nokształcącym uruchomione zostało
obserwatorium astronomiczne,
trwają intensywne prace przy budo-
wie szkoły w Józefosławiu oraz bo-
iska ze sztuczną nawierzchnią w Za-
lesiu Górnym, gotowe są też projek-
ty rozbudowy szkół w Gołkowie
i Chylicach. 

Tempo rozbudowy zaplecza
oświatowego w gminie Piaseczno
jest imponujące. Podkreślał to bur-
mistrz Józef Zalewski podczas uro-
czystości wmurowania kamienia wę-
gielnego, dziękując radnym za zaan-
gażowanie i zrozumienie dla priory-
tetu inwestycji oświatowych, oraz
dziękując nauczycielom i rodzicom
za wsparcie i wyrozumiałość, jaką się
wykazali, oczekując na te inwestycje. 

W Józefosławiu powstanie szko-
ła podstawowa oraz gimnazjum, któ-
re połączone będą wspólnym budyn-
kiem, w którym znajdą się zaplecze
administracyjne, biblioteka, sala

komputerowa i pokój nauczycielski. 
Szkoła posiadać będzie dwie

kondygnacje i pomieści 600
uczniów. Na parterze szkoły podsta-
wowej znajdą się szatnie, 2 świetlice,
4 sale lekcyjne oraz zaplecze sanitar-
ne małej salki gimnastycznej. Pozo-
stałe 19 sal lekcyjnych zlokalizowa-
nych zostanie na piętrze. Przewidzia-
ne jest również wyjście na balkon
widokowy salki gimnastycznej. 

Na poddaszu zaprojektowano
pokój nauczycielski. Budynek będzie
przystosowany dla osób niepełno-
sprawnych (pochylnie na zewnątrz
oraz wewnętrzne platformy poręczo-
we w miejscu różnicy poziomów). 

Gimnazjum przewidziane jest
dla 250 uczniów. Będzie mieć dzie-
więć sal lekcyjnych zlokalizowanych
na I piętrze. Na parterze znajdzie się
szatnia, świetlica oraz stołówka z za-
pleczem kuchennym. 

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

red.

fot. Ł. Wyleziński
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Wybory samorządowe

12 listopada 2006

lokale wyborcze czynne 
w godz. 6:00-20:00

Jak głosować:
Otrzymacie Państwo 4 karty
do głosowania:

Wybory burmistrza
- kolor różowy
Wybory do rady miejskiej
- kolor biały
Wybory do rady powiatu
- kolor żółty
Wybory do sejmiku
- kolor niebieski

Na każdej karcie, należy
postawić jeden znak x
w kratce z lewej strony
nazwiska wybranego

kandydata. 
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Ostatnią sesję kadencji Rady Miej-
skiej 2002-06, która odbyła się
23 października, otworzył i poprowa-
dził przewodniczący Rady Miejskiej
Antoni Rosłon. 

Specjalnymi gośćmi na sesji byli
Państwo Maria i Tadeusz Stań-
czukowie oraz Zofia i Władysław Il-
kowie obchodzący 50-lecie pożycia
małżeńskiego. Parom pamiątkowe me-
dale od Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej wręczyli przewodniczący Rady
i burmistrz. 

Po ustaleniu porządku obrad
i przyjęciu protokołów z sesji 54. i 56.
sprawozdanie z działalności za okres
między sesjami przedstawili przewod-
niczący Rady i burmistrz Józef Zalew-
ski. Następnie radni składali wnioski
i interpelacje. 

Pierwsza uchwała Rady dotyczyła
dróg gminnych. Ze względu na
oszczędności w wykonanych pracach
drogowych, na wniosek wydziału go-
spodarki komunalnej i mieszkaniowej
przesunięto środki w wysokości 217,5
tys. zł na bieżące utrzymanie dróg. De-
cyzją wojewody mazowieckiego Ośro-
dek Pomocy Społecznej otrzymał do-
tację w wys. 8 tys. zł. Kolejne 31 tys.
gmina otrzymała na dożywianie. 

Zwiększone zostały wydatki na: 
- odszkodowania i kary wypłacane oso-
bom prawnym za grunty przeznaczone
pod drogi gminne, 
- remonty w budynkach komunalnych, 
- zakup materiałów i wyposażenia
(m. in. wyposażenie sal biologicznych
i zakup drzwi do biblioteki). 

Zwiększeniu uległa też dotacja
z Mazowieckiego Urzędu Mazowiec-

kiego przeznaczona na nauczanie języ-
ka angielskiego w pierwszych klasach
szkół podstawowych. 

Z uwagi na kolizje istniejących ga-
raży z budową nowych i przeciągające
się czasowo udostępnienie ich do roz-
biórki przez dotychczasowych użyt-
kowników, budowa nowych segmen-
tów i przekazanie ich do użytkowania
przedłużyło się, powodując niewyko-
rzystanie części środków. 

Zmniejszone zostały dochody ze
względu na brak wpłaty Społecznego
Komitetu Budowy Kanalizacji w Zale-
siu Górnym z uwagi na przesunięcie
terminu realizacji inwestycji. Na wnio-
sek wydziału inwestycji radni dokonali
korekty wydatków w latach 2006
i 2007 poszczególnych zadań inwesty-
cyjnych. 

W związku z darowizną ze staro-
stwa powiatowego, Rada postanowiła
zainstalować kamerę do monitoringu
miejskiego w Piasecznie. 

W związku ze znacznym opóźnie-
niem w realizacji zadania pn. „Przebu-
dowa i rozbudowa oczyszczalni ście-
ków w Piasecznie” spowodowanym
unieważnieniem przetargu radni prze-
sunęli środki zaplanowane na ten cel
w roku 2006 na rok 2007. Zrezygno-
wano także z zaciągnięcia kredytu na to
zadanie w bieżącym roku. 

O 200 tys. zł wzrosły dochody
gminy z tytułu wydawanych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
Radni przeznaczyli tę kwotę na zapo-
bieganie alkoholizmowi. Ponad 10 tys.
zł z rezerwy ogólnej radni przeznaczyli
na pomoc finansową trzem mieszkan-
kom. Gmina otrzymała dotację na

przygotowanie i przeprowadzenie wy-
borów samorządowych w wysokości
148,6 tys. zł. 

Następnie radni nadali nazwy uli-
com: Jesiennych Liści w Jastrzębiu,
Złotej Kaczki w Piasecznie i Dzikiej
Mięty w Robercinie. 

Kolejną uchwałą dokonano zmian
w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego części wsi Jazga-
rzew oraz zdecydowano o przystąpie-
niu do zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania części Paszkówki,
Gołkowa i części Piaseczna. Radni po-
stanowili także przystąpić do sporzą-
dzenia planów dla części Piaseczna (dla
obszaru ograniczonego ulicami geode-
tów, Ulianowską, Okulickiego i Pu-
ławską oraz dla obszaru ograniczonego
ulicami Żeromskiego, Armii Krajowej,
17 Stycznia, Kilińskiego). 
Odrzucona została skarga mieszkanki
gminy na naruszenie jej interesu praw-
nego. Radni przyjęli darowiznę na
rzecz gminy od A Savleigh Limited
Spółki Komandytowej z siedzibą
w Warszawie w postaci działki położo-
nej na terenie Osady Pólko, przezna-
czonej pod budowę pompowni ście-
ków komunalnych. 

Ustalono wysokości opłat pobiera-
nych za instalacje reklam na gminnych
nieruchomościach oraz stawki czynszu
za dzierżawę gruntów komunalnych na
rok 2007. Radni wyrazili zgodę na uży-
czenie na okres 15 lat działki położo-
nej w Głoskowie przy al. L. Abramowi-
cza 1 - na rzecz Klubu Sportowego
„Victoria” z przeznaczeniem pod dzia-
łalność statutową klubu, boisko spor-
towe oraz zaplecze socjalne. 

Rada zgodziła się tez na udzielenie
bonifikat od ceny sprzedaży, jeżeli nie-
ruchomość jest sprzedawana jako lokal
mieszkalny na rzecz najemcy, a umowa
najmu została zawarta na czas nieozna-
czony (w wysokości: 90% ceny lokalu
przy jednorazowej zapłacie oraz 70%
ceny lokalu przy rozłożeniu na raty). 

Następnie zdecydowano o sprze-
daży w drodze bezprzetargowej działek
stanowiących własność gminy Piasecz-
no, położonych w Piasecznie przy uli-
cach: Agatowej, Prusa, E. Plater, Są-
siedzkiej, Diamentowej, Ceglińskiego,
Brylantowej, Szafirowej, Granitowej,
Szmaragdowej, Nefrytowej, Marmuro-
wej, Turkusowej oraz na osiedlu Chata
za miastem w obrębie Chojnowa, na
rzecz użytkowników wieczystych. 

Rada wyraziła zgodę na wydzierża-
wienie działki na okres 10 lat miesz-
kańcowi Piaseczna z przeznaczeniem
pod pas zieleni oddzielający jego pose-
sję od ulicy. 

Po odpowiedziach na wnioski i in-
terpelacje oraz wolnych wnioskach
burmistrz i przewodniczący podzięko-
wali radnym za czteroletnią współpra-
cę. Na tym sesję zakończono. 
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Możli-
we kombinacje
są takie: 
1. Wydaje się
pieniądze wła-
sne na potrzeby
własne, a więc
oszczędnie i ce-
lowo. 
2. Wydaje się

pieniądze cudze na potrzeby własne,
a więc rozrzutnie i celowo. 
3. Wydaje się pieniądze własne na po-
trzeby cudze, a więc oszczędnie i nie
zawsze celowo. 
4. Wydaje się pieniądze cudze na po-
trzeby cudze, a więc rozrzutnie i nie
zawsze celowo. 

Czwarty sposób to koncepcja naj-
gorsza, ale tak wydają środki z podat-
ków instytucje państwowe i samorzą-
dowe, gminy Piaseczno nie wyłączając.
Obywatele przyzwalają na to w imię
wiary w to, że inni za nasze pieniądze
urządzą nam lepiej życie społeczne niż
my sami. Chociaż to mit, to miło jest
wierzyć, że jest ktoś, kto może i powi-
nien zapłacić za realizację naszych po-
trzeb. Iluzja jest tak silna, że ci, którzy
coś dostają, nie widzą, kiedy i jak sami
za to płacą, na przykład podatkiem
VAT, i że prawdziwym beneficjentem
podatków są politycy, którzy przy oka-
zji wyborów sugerują, że są dobrzy,
wydając pieniądze publiczne na taki
czy inny cel. 

Ale nie to jest najważniejsze. Waż-
niejsze jest to, na co wydawać pienią-
dze za pośrednictwem budżetu i jak
wydawać bardziej racjonalnie. Nie jest
to takie proste, ponieważ okazuje się,
że nie ma wydatków niepotrzebnych,
wszystkie są potrzebne, można je na-
wet zwiększyć, finansując z deficytu,
który i tak trzeba spłacić w bliższej lub

dalszej przyszłości. I tu wpadamy
w pułapkę polegającą na tym, że wy-
datki możemy jedynie podnosić. Dro-
gi w drugą stronę nie ma. 

Jak ten proces zahamować? Jest
tylko jeden sposób. Trzeba wprowa-
dzić budżet zadaniowy jako jedyną
szansę na wzrost efektywności wydat-
ków w przeciwieństwie do od lat
utrwalonej struktury wydatków budże-
towych i wymuszonego rozdawnictwa.
Istotą budżetu zadaniowego, czyli
przedmiotowego, jest kwestia kon-
kretnych zadań i ich sprawnej realiza-
cji. Nie jest ważne, tak jak w budżecie
podmiotowym, kto na to dostaje pie-
niądze. Naturalną konsekwencją takiej
sytuacji jest dokonanie właściwego do-
boru priorytetów i zmniejszenie udzia-
łu wydatków „sztywnych”. Cóż to bo-
wiem za budżet zadaniowy, gdzie trzy
czwarte stanowią wydatki sztywne,
a jedna czwarta jest przedmiotem wy-
boru. Mamy jako mieszkańcy wiele
potrzeb, które muszą być finansowane
z pieniędzy publicznych, lub których
finansowanie w taki sposób jest najlep-
szym rozwiązaniem. 

Należałoby więc uszeregować wy-
datki według ich nieuchronności (np.
spłata kredytów) czy realizacji celów
wspólnych dla wszystkich lub prawie
wszystkich mieszkańców (wodociągi,
kanalizacja, drogi, bezpieczeństwo,
ochrona środowiska), lub celów, gdzie
jednostka, rodzina, organizacja spo-
łeczna może nie dać sobie rady (oświa-
ta, kultura). 

Konstruując budżet zadaniowy,
należałoby zacząć nie od zestawienia
proponowanych wydatków, kolejno je
wymieniając, tylko od założenia, że
wydatki te nie istnieją, i w związku
z tym rozpocząć walkę o rzeczywiste
priorytety zadaniowe, a nie o pienią-

dze, dając tym samym pierwszeństwo
czynnika przedmiotowego (zadania)
nad niemerytorycznym czynnikiem
podmiotowym (kto otrzyma i czy
otrzyma pieniądze). 

Zaproponowany sposób pracy nad
budżetem wynika ze świadomości, że
gmina jedynie dystrybuuje dochody
podatników i nie może sama niczego
finansować, ponieważ jest tylko narzę-
dziem, które ma służyć mieszkańcom
do rozwiązywania tych problemów,
nad którymi nie da się zapanować
w ramach innych struktur. Powinno to
zmusić radnych i burmistrza do doko-
nywania racjonalnych wyborów po to,
aby mieszkańcy otrzymali to, czego na-
prawdę oczekują, a nie tylko rachunek
do zapłacenia. 

Mam świadomość, że przekształ-
cenie dotychczasowego budżetu pod-
miotowego w budżet zadaniowy łatwe
nie będzie, zwłaszcza w warunkach wy-
borczej licytacji. Kilkakrotnie podej-
mowałem próbę racjonalizacji wydat-
ków budżetowych, wszystkie zakoń-
czyły się niepowodzeniem. Zapewne
i teraz oponenci znajdą dowolną liczbę
argumentów przeciw. Wydaje się jed-
nak, że nadszedł czas, by zejść z równi
pochyłej. Należy wziąć sobie do serca
starą maksymę Lincolna, że rząd czy
samorząd powinien pomagać w tym,
czego obywatele nie zrobią sami, a nie
mieszać się w nic, co potrafią i mogą
zrobić lepiej, i zamiast obiecywać ko-
lejne wydatki, zacząć bronić interesu
zwykłych ludzi, którzy to finansują. 

Piaseczno ma szansę stać się
sprawną gminą. Na początek warto
wprowadzić budżet zadaniowy, czyli
taki, gdzie płaci się za osiągnięte cele. 

Zbigniew Mucha
radny Rady Miejskiej 

Budżet przyszłości
Milton Friedman opisał cztery sposoby wydawania pieniędzy: można wydawać pie-
niądze własne bądź cudze na własne lub cudze potrzeby. 

Sesję, która odbyła się 8 września,
otworzył i poprowadził przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Antoni Rosłon. 

Na początku sesji radni składali
wnioski i interpelacje. Następnie Rada
Miejska zatwierdziła taryfy oraz wa-
runki rozliczeń za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i odprowadzanie ścieków. 

Ze względu na długotrwałą proce-
durę uzgodnienia projektu z woje-
wódzkim konserwatorem zabytków
radni zmniejszyli o 390 tys. zł środki
na projekt i wykonanie placu Piłsud-
skiego. 350 tys. zł zostało przeznaczo-
ne na zakup wodomiarów dla miesz-
kańców gminy, a 40 tys. na budynek
gminy z przeznaczeniem na zaplecze
socjalne dla klubu Laura w Chylicach.
Rada zdecydowała o przyznaniu po-
mocy finansowej powiatowi piaseczyń-
skiemu na remont nawierzchni asfalto-
wej drogi Złotokłos - Głosków przez
Wólkę Pracką (451,5 tys. zł), budowę
chodników przy ul. Głównej w Ka-
mionce (96 tys. zł) i przy ul. Dworskiej
w Chylicach (62 tys. zł). Zwiększone
zostały środki na remont budynku ko-

munalnego przy ul. Młynarskiej 3 o kwo-
tę 13,8 tys. zł, co umożliwi rozstrzy-
gnięcie przetargu i realizację zadania.
Brakująca kwota stanie pokryta
z oszczędności, jakie powstały przy re-
montowaniu dachu budynku przy ul.
Urbanistów 2. 

Radni zmienili wcześniejszą
uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredy-
tu długoterminowego w Banku Ochro-
ny Środowiska, rezygnując z określenia
kwoty zabezpieczenia kredytu. 

Ostatnią uchwałą radni przyjęli lo-
kalny program rewitalizacji miasta Pia-
seczna na rok 2006 oraz lata 2007-13. 

Kolejnym punktem porządku ob-
rad było rozpatrzenie wniosku komisji
rewizyjnej z protokołu kontroli prze-
targów przeprowadzonych w Urzędzie
w 2004 i 2005 roku. Po długiej dysku-
sji radni zdecydowali o daniu czasu
burmistrzowi na ustosunkowanie się
do protokołu komisji rewizyjnej do
następnej sesji w dniu 21.09.2006 r. 

Po odpowiedziach na wnioski i in-
terpelacje oraz wolnych wnioskach se-
sję zakończono.

Sprawozdanie z 56. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

21 września odbyła się 56. sesja
Rady Miejskiej w Piasecznie. Prowa-
dził ją przewodniczący Rady Miejskiej
Antoni Rosłon. 

Po przyjęciu porządku obrad
i protokołów z poprzednich sesji prze-
wodniczący Rady i burmistrz złożyli
sprawozdanie z działalności za okres
między sesjami, a radni złożyli interpe-
lacje. 

Pierwsze uchwały dotyczyły stu-
dium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta
i gminy Piaseczno. Rada podjęła aż
10 uchwał, w których odniosła się do
uwag zgłaszanych do studium przez
mieszkańców. Zajęła się także drobny-
mi zmianami w planach zagospodaro-
wania przestrzennego Piaseczna i Wól-
ki Prackiej. 

Sporo zmian radni wprowadzili też
w budżecie gminy. Zwiększono między
innymi kwoty przeznaczone na oświa-
tę oraz dla Straży Pożarnej. 

Przesunięto też środki z inwesty-
cji, na których udało się zaoszczędzić
(m.in. przebudowa ul. Kościuszki), na
inne inwestycje. 

Rada Miejska zdecydowała także
o sprzedaży użytkownikom wieczystym
zajmowanych przez nich działek. Do-
tyczyło to działek położonych przy ul.

Derdowskiego, Diamentowej, Geode-
tów, Granitowej, Julianowskiej, Szafi-
rowej oraz na osiedlu Chata za Mia-
stem w Chojnowie. Wyraziła też zgodę
na wydzierżawienie na 5 lat działki
przy ul. Orzeszkowej w Piasecznie,
a działki przy ul. Pionierów w Zalesiu
Górnym na 15 lat. 

Podjęto także decyzje o zakupie
ziemi - gmina wykupi działkę pod roz-
budowę pompowni wody przy ul. Ra-
szyńskiej, a także fragment działki
znajdującej się pod ul. Tulipanów. 

W następnej kolejności radni na-
zwali dwie nowe ulice. W Wólce Ko-
zodawskiej przybyła ulica Szparagowa,
a w Baszkówce ulica Przyjemna. 

W końcowej części sesji radni zde-
cydowali o przystąpieniu do sporzą-
dzania zmian planów zagospodarowa-
nia przestrzennego części wsi Siedliska
oraz części miasta Piaseczna położonej
między ulicami Szpitalną, Korczaka,
Zagajnikową, Sienkiewicza, Gerbera,
Czajewicza oraz projektowaną ulicą
zlokalizowaną przy szpitalu. 

Rada wyraziła też zgodę na prze-
dłużenie umowy najmu lokalu użytko-
wego przy ul. Puławskiej 20 oraz zaję-
ła się skargą mieszkańca Piaseczna na
pracę Urzędu Miasta i Gminy, którą
oddaliła.

Pełne protokoły z sesji Rady
Miejskiej oraz uchwały

dostępne są
na stronie internetowej

www.piaseczno.eu

Radni gminy Piaseczno
kadencji 2002-2006
Jarosław Brinken 
Gerard Burzyński
Paweł Dziekanowski
Marek Flak
Wojciech Kaczorowski 
Jan Liwiński
Jerzy Madej 
Zbigniew Mucha
Grażyna Orłowska 
Marcin Otręba
Anna Płocica
Antoni Rosłon
Andrzej Rutkowski 
Mariusz Słowik
Henryk Szumigaj
Jacek Świetlik 
Krzysztof Tarchalski 
Józef Wierzchowski 
Roman Witkowski
Wiesław Wójcik
Jacek Żegliński

Sprawozdanie z 57. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
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SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przedstawia radnym sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami Rady. Poniżej przedstawiamy zarys najważ-
niejszych spraw i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo zajmowali się od 31 sierpnia do 23 października 2006 roku.

Burmistrz zatwierdził

przetargi: 

na kompleksową przebudowę ul. Szkolnej
na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul.
Puławskiej oraz remont chodnika po stronie
wschodniej ul. Puławskiej na odcinku od ul.
Młynarskiej do ul. Chyliczkowskiej wraz z za-
tokami postojowymi w Piasecznie. Wyko-
nawca - firma Mabau Polska Sp. z o. o. z Szy-
manowa, za cenę ryczałtową brutto
1 928 133,58 zł; 

na przebudowę ul. Jarząbka na odcinku
od ul. Czyżyków do Poland Business Park
(skrzyżowanie z ul. Tukanów). Wykonawca -
firma Budownictwo Drogowe „Jarpol” SA
z Warszawy, za cenę ryczałtową brutto
1 416 181,16 zł; 

na budowę oświetlenia ulicznego przy ul.
Jeżynowej, Płaczącej Wierzby i Jemioły
w Woli Gołkowskiej. Wykonawca - firma
ZUE Elprzem z Konstancina-Jeziorny, za ce-
nę ryczałtową brutto 62 855,14 zł; 

na wykonanie projektu budowlanego
i wykonawczego ul. Poniatowskiego na od-
cinku od łącznika z ul. Dworcową do ul.
Nadarzyńskiej. Wykonawca - firma Błażej
Binienda Vertikal z Falent Nowych, za cenę
ryczałtową brutto 42 700 zł; 

na wykonanie projektu budowlano-wyk-
onawczego na zabudowę wejścia od strony
boiska Gimnazjum nr 1 w Piasecznie przy ul.
Sikorskiego 20. Wykonawca - Biuro Projek-
towe Budownictwa „Partner” s. c. z Łodzi,
za cenę ryczałtową brutto 54 900 zł; 

na wykonanie projektu budowlanego
i wykonawczego parkingu i miejsc postojo-
wych wraz z ul. Towarową od Dworca PKP
do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie. Wyko-
nawca - firma Błażej Binienda Vertikal z Fa-
lent Nowych, za cenę ryczałtową brutto
85 400 zł; 

na remont nawierzchni tłuczniowej ul.
Głównej we wsi Bobrowiec. Wykonawca -
firma Mabau Polska Sp. z o. o. z Szymanowa,
za cenę ryczałtową brutto 342 871,24 zł; 

na wykonanie projektu wielobranżowego
na remont z jednoczesną modernizacją ukła-
du wewnętrznego budynku w Piasecznie
przy ul. Młynarskiej 3. Wykonawca - firma
Halina Kostrzewa Usługi - Projektowanie
Architektoniczne z Brwinowa, za cenę ry-
czałtową brutto 48 800 zł; 

na rozbudowę infrastruktury technicznej
dla potrzeb rozwoju monitoringu wizyjnego
Piaseczna. Wykonawca - firma Netia SA
z Warszawy, za cenę ryczałtową brutto
139 080 zł; 

na remont nawierzchni asfaltowych dróg
gminnych ul. Pomorskiej w Piasecznie i uli-
cy Topolowej w Głoskowie. Wykonawca -
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane
„Drotech” z Mińska Mazowieckiego, za cenę
ryczałtową brutto 99 429,30 zł; 

na wykonanie obrukowania studni kanali-
zacyjnych betonowych oraz montaż zasuw na
przyłączach kanalizacyjnych w Zalesiu Dol-
nym etap II/1. Wykonawca - firma Bud. -
Inż. Andrzej Rup z Raszyna Jaworowa, za ce-
nę ryczałtową brutto 219 564 zł; 

na remont nawierzchni z kostki betono-
wej na ul. Abramowicza we wsi Głosków.
Wykonawca - firma Budownictwo Drogowe
„Jarpol” z Warszawy, za cenę ryczałtową
brutto 82 585 zł; 

na budowę oświetlenia płyty stadionu
Klubu Sportowego „Jedność” w Żabieńcu.
Wykonawca - ZUE Elprzem Mieczysław
Prędota z Konstancina-Jeziorny, za cenę ry-
czałtową brutto 112 395,27 zł; 

na remont nawierzchni ul. Wiśniowej
w Piasecznie. Wykonawca - firma Mabau
Polska Sp. z o. o. z Szymanowa, za cenę ry-
czałtową brutto 108 597,08 zł; 

na remont budynku Przychodni Rejono-
wej nr 1 w Piasecznie. Wykonawca - Zakład
Remontowo-Budowlany Jerzy Nowak z Za-
lesia Górnego, za cenę ryczałtową brutto
111 814,90 zł; 

na utwardzenie alejki na Cmentarzu Ko-
munalnym przy ul. Julianowskiej w Piasecz-
nie. Wykonawca - firma „Usługi Ogólnobu-
dowlane i Transportowe Andrzej Szkudla-
rek” z Jazgarzewa, za cenę ryczałtową brutto
69.971,49 zł; 

na roboty dodatkowe dot. budowy kanali-
zacji sanitarnej w Wólce Kozodawskiej w re-
jonie ul. Herbacianej Róży i w Jesówce - uli-

ca Dzikich Gęsi, Gm. Piaseczno. Wykonaw-
ca - firma „Taylor” Sp. z o. o. z Lublina, za
cenę ryczałtową brutto 102.317,84 zł; 

na wykonanie robót remontowo-budowl-
anych w zakresie remontu dachu i pomiesz-
czeń hotelowych III i IV piętra w budynku
przy ul. Puławskiej 42a w Piasecznie. Wyko-
nawca - firma „Usługi Remontowo-Budowl-
ane H. Figurski” z Raszyna-Rybie, za cenę
ryczałtową brutto 183.855,41 zł; 

na wykonanie projektu budowlano-wyk-
onawczego wielobranżowego rozbudowy
przedszkola z 2 na 4 oddziałowe wraz z filią
biblioteki publicznej w Głoskowie przy ul.
Parkowej 8. Wykonawca - firma „Marel-Pr-
ojekt” s. c. Biuro Usług Technicznych z Ra-
domia, za cenę ryczałtową brutto 57.950 zł; 

na budowę oświetlenia boisk szkolnych
przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Świę-
tojańskiej 18 w Piasecznie. Wykonawca -
Zakład Konserwacyjno-Remontowy Sieci
i Urządzeń Elektroenergetycznych „Cieśli-
kowski” z Wolicy, za cenę ryczałtową brutto
89.768,88 zł; 

na budowę oświetlenia zespołu tereno-
wych urządzeń sportowych przy Szkole Pod-
stawowej nr 2 przy Al. Kasztanów 12 w Za-
lesiu Dolnym. Wykonawca - Zakład Konser-
wacyjno-Remontowy Sieci i Urządzeń Elek-
troenergetycznych „Cieślikowski” z Wolicy,
za cenę ryczałtową brutto 79.667,48 zł; 

na modernizację, przebudowę kwatery
wojennej 1939-1945 na terenie Cmentarza
Parafialnego w Piasecznie przy ul. Kościusz-
ki. Wykonawca - „Zakład Kamieniarski Da-
riusz Długołęcki” z Piaseczna, za cenę ryczał-
tową brutto 149.400 zł; 

na konserwację cieków wodnych, rurocią-
gów, usuwanie awarii na terenie Gminy Pia-
seczno. Wykonawcy: 
- konserwacja rurociągów i studzienek od-
wadniających oraz usuwanie awarii na tere-
nie gminy Piaseczno - Firma Hydrotechnicz-
no-Budowlana „Hydrodom” z Tarnowa; 
- konserwacja kanału piaseczyńskiego i in-
nym cieków wodnych - firma „Melkom”
z Piaseczna; 
- konserwacja cieków wodnych oraz usuwa-
nie awarii drenarskich na terenie gminy Pia-
seczno - „Związek Spółek Wodnych” z Pia-
seczna; 

na kompleksową przebudowę ul.
Wschodniej na odcinku od ul. Kilińskiego
do ul. E. Plater dł. 253,90 m oraz ul. Nieca-
łej na odcinku od ul. Wschodniej do pik
0+222,50 i łącznika pomiędzy ul. Niecałą
a ul. Kilińskiego o dł. 53,02 m. Wykonawca
- firma „Fal-Bruk” B. B. Z. Falenta s. j.
z Warszawy, za cenę ryczałtową brutto
1.110.261.16 zł; 

na budowę przykanalików oraz montaż
zasuw burzowych do posesji w m. Jazgarzew.
Wykonawca - Przedsiębiorstwo Techniczne
„Elmar” z Zalesia Górnego, za cenę ryczałto-
wą brutto 97.849,22 zł; 

na remont nawierzchni gruntowej tłucz-
niem kamiennym na terenie Gminy Piasecz-
no. Wykonawca - firma Budownictwo Dro-
gowe „Jarpol” z Warszawy, za cenę ryczałto-
wą brutto 240.000 zł; 

na wykonanie robót dodatkowych re-
montowych wymiany instalacji centralnego
ogrzewania, wod-kan. i gazowej na poziomie
III i IV piętra w budynku przy ul. Puławskiej
42A w Piasecznie. Wykonawca - firma
„Usługi Remontowo-Budowlane” z Raszyna
- Rybie, za cenę ryczałtową brutto
36.603,15 zł; 

na rozbudowę systemu monitoringu wi-
zyjnego Piaseczna o 7 nowych stanowisk ka-
merowych. Wykonawca - firma „Nowocze-
sne Technologie Informatyczne” sp. z o. o.
z Warszawy, za cenę ryczałtową brutto
191.235,00 zł; 

na przebudowę boisk szkolnych przy
Gimnazjum nr 2 w Piasecznie Al. Kalin -
etap I boisko do piłki nożnej wraz z odwod-
nieniem i przebudową wodociągu - przyłą-
cza. Wykonawca - firma „Masters” Sp. z o.
o. Szczecin ul. Mickiewicza 21, za cenę ry-
czałtową brutto 558.638,7 zł; 

Burmistrz unieważnił prze-

targi: 

na remont konstrukcji mostu kolei wą-
skotorowej nad rzeką Głoskówką w ramach
modernizacji torów, gdyż nie złożono żadnej

oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
na remont nawierzchni gruntowej tłucz-

niem kamiennym na terenie gminy Piasecz-
no, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodle-
gającej odrzuceniu; 

na zaprojektowanie i wykonanie lodowi-
ska (boiska) na terenie LO w Piasecznie przy
ul. Chyliczkowskiej 17, gdyż cena najkorzyst-
niejszej oferty przewyższa kwotę, którą za-
mawiający może przeznaczyć na sfinansowa-
nie zamówienia; 

na utrzymanie czystości i porządku na te-
renie Miasta i Gminy Piaseczno, gdyż postę-
powanie obarczone było wadą uniemożliwia-
jącą zawarcie ważnej umowy; 

na remont konstrukcji mostu kolei wą-
skotorowej nad rzeką Głoskówką w ramach
modernizacji torów, gdyż nie złożono żadnej
oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Burmistrz ogłosił

przetargi: 

na wykonanie wielobranżowego projektu
budowlanego i wykonawczego ul. Bukowej
w Zalesiu Dolnym na odcinku od ul. Gra-
nicznej do Al. Kasztanów o dł. 470 mb oraz
Al. Kalin na odcinku od Al. Kasztanów do
wiaduktu o dł. 530 mb wraz z opracowa-
niem specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót oraz uzyskaniem pozwolenia
na budowę; 

na budowę wysokoparametrowej sieci
cieplnej z przyłączami w rejonie ulic: Puław-
ska, Fabryczna, Wojska Polskiego, Kusociń-
skiego oraz wysokoparametrowych węzłów
cieplnych (szt. 18) w Piasecznie. 

na budowę stołówki ze świetlicą przy
Szkole Podstawowej w Chylicach; 

na remont nawierzchni jezdni i chodni-
ków ul. Kusocińskiego w Piasecznie; 

na rozszerzenie istniejącego systemu mo-
nitoringu i wizualizacji procesu technolo-
gicznego Oczyszczalni Ścieków w Wólce Ko-
zodawskiej; 

na wykonanie projektu budowlanego
i wykonawczego ul. Leśnych Boginek w Za-
lesiu Górnym na odcinku od ul. Wiekowej
Sosny do ul. Wisłockiego o dł. 810 m; 

na dostawę materiałów do remontu dróg
gruntowych na terenie miasta i gminy Pia-
seczno do końca 2006 roku; 

na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej
podciśnieniowej wraz ze stacją napowietrza-
nia ścieków we wsi Głosków; 

na montaż urządzeń oszczędzających
energię w obwodach oświetleniowych na te-
renie Gminy Piaseczno; 

na remont i uzupełnienie oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Piaseczno; 

na utrzymanie porządku i czystości na te-
renie miasta i gminy Piaseczno; 

W okresie 31 sierpnia -

21 września burmistrz zajmo-

wał się bieżącymi sprawami: 

1 września - uroczystości upamiętniające
67. rocznicę wybuchu II wojny światowej; 
2 września - uroczystości związane z
35-leciem istnienia Państwowej Straży Po-
żarnej w Piasecznie; 
4 września - uroczyste przekazanie rozbu-
dowanej części dydaktycznej 
i nowej hali sportowej przy Szkole Podsta-
wowej nr 5 w Piasecznie; 
5 września - spotkanie z dyrekcją Sądu
Okręgowego w Warszawie na temat przebie-
gu realizacji budowy budynku Sądu Rejono-
wego i Prokuratury Rejonowej w Piasecznie; 
5 września - Spotkanie z przedstawicielami
Biura Planowania Rozwoju Warszawy, Sto-
warzyszenia Mieszkańców Kamionki i Zale-
sinka „Kotarki”, Towarzystwa Przyjaciół Za-
lesia Dolnego i mieszkańcami Zalesia Dolne-
go w celu zaprezentowania wstępnej koncep-
cji układu komunikacyjnego w tej części
miasta; 
7 września - Spotkanie z dyrekcją Oddzia-
łu Gospodarowania Nieruchomościami
w Warszawie Polskich Kolei Państwowych
SA na temat przejęcia budynku dworca PKP
w Piasecznie oraz całego majątku kolejki wą-
skotorowej; 
9 września - Nadzwyczajny Zjazd Hufca
ZHP w Piasecznie, na którym wybrano nowe
władze Hufca; 
9 września - zebranie wiejskie w Gołko-
wie, którego tematem były sprawy związane

z planowaną budową kanalizacji sanitarnej; 
10 września - uroczyste otwarcie II Jar-
marku Piaseczyńskiego; 
13 września - spotkanie z Janem Engelgar-
dem (członkiem Zarządu Województwa Ma-
zowieckiego), Edytą Łuczak (radną sejmiku
mazowieckiego) i Teresą Materek (dyrekto-
rem Mazowieckiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Warszawie). 
W trakcie spotkania omówiono m.in.: 

budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul.
Pod Bateriami i przez Bogatki, 

przebudowę ul. Stołecznej i ul. Pod Bate-
riami (realizowany jest I etap - opracowanie
dokumentacji techniczno-wykonawczej), 

przebudowę ul. Okulickiego wraz ze
skrzyżowaniami z ul. Powstańców Warszawy,
z ul. Julianowską i dalej z ul. Wschodnią
w Chylicach do granicy z gminą Konstancin-
-Jeziorna, 

przebudowę ul. 17 Stycznia od ronda So-
lidarności do skrzyżowania z ul. Armii Krajo-
wej (z drogą krajową), 

budowę chodnika wzdłuż drogi nr 721 od
Gołkowa do Jazgarzewa i przez Jazgarzew
oraz przez Bogatki; 
15 września - spotkanie z Elżbietą Lane -
prezesem Zarządu Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie na temat pozyskiwania
środków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach działań Stowarzyszenia Gmin i Po-
wiatów Zlewni Rzeki Jeziorki; 
15 września - spotkanie z członkami Sto-
warzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki
Jeziorki w sprawie rozpoczęcia procedury
złożenia wniosku aplikacyjnego w celu pozy-
skania środków z Funduszu Spójności w la-
tach 2007-13; 
15 września - otwarcie wystawy malarstwa
Teresy Maśnik w Ośrodku Kultury w Pia-
secznie; 
17 września - uroczystości upamiętniające
67. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę
oraz otwarcie z tej okazji wystawy malarstwa,
rysunku i grafiki Roberta Lisowskiego i Pio-
tra Soleckiego; 
17 września - odsłonięcie memoriału upa-
miętniającego śmierć oficerów Wojska Pol-
skiego związanych z Zalesiem Górnym; 
20 września - spotkanie nt. właściwego za-
gospodarowania kolejki wąskotorowej od
Piaseczna do Nowego Miasta nad Pilicą, na
którym obecni byli starostowie powiatów
oraz burmistrzowie i wójtowie gminy, przez
które prowadzi trasa kolejki; 
22 września - zakończenie Kynologicznych
Mistrzostw Policji „Sułkowice 2006”; 
24 września - VI Rodzinny Festyn Sporto-
wo-Rekreacyjny „Moda na sport, moda na
zdrowie” zorganizowany przez Klub Sporto-
wy „Laura” Chylice, Zespół Szkół w Chyli-
cach oraz Sołtysa i Radę Sołecką; 
27 września - konferencja zorganizowana
przez Urząd Marszałkowski nt. „Stanu reali-
zacji ZPOPR w latach 2004-2006 na Ma-
zowszu”; 
30 września - otwarcie nowej części szko-
ły i hali sportowej w „Platerówce”; 
30 września - inauguracja sezonu II ligi
koszykówki mężczyzn w Piasecznie; 
5 października - I Mazowiecka Konferen-
cja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Edukacja
prozdrowotna prowadzona przez pielęgniar-
ki szkolne w środowisku nauczania i wycho-
wania”. Konferencję pod patronatem War-
szawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych zorganizowały piaseczyńskie pielę-
gniarki p. Dorota Kłos i Zofia Marczak; 
6 października - spotkanie z rodzicami
w Przedszkolu nr 4
6 października - otwarcie wystawy pople-
nerowej malarstwa GRUPY PIASECZNO; 
7 października - uroczystość konsekracji
kościoła Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich
Łask w Piasecznie przy ul. Słowiczej z udzia-
łem kardynała Józefa Glempa, prymasa Pol-
ski; 
8 października - spotkanie z nauczyciela-
mi z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodo-
wej zorganizowane przez Zarząd Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pia-
secznie; 
10 października - spotkanie prezyden-
tów, burmistrzów i wójtów gmin podwar-
szawskich nt. komunikacji publicznej w aglo-
meracji warszawskiej. Na spotkanie w Pia-

secznie nie przybyli przedstawiciele władz
stolicy; 
10 października - uroczyste podsumowa-
nie Rankingu Inwestorów Samorządowych
2003-2005 zorganizowane przez redakcję
Pisma Samorządowego „Wspólnota” w Pała-
cu Kultury i Nauki. Gmina Piaseczno zajęła
VIII miejsce w Polsce; 
11 października - otwarcie wystawy foto-
grafii Elżbiety Dziuk pt. „Ludzie Himalajów”
w Muzeum Regionalnym; 
12 października - otwarcie Niepubliczne-
go Przedszkola Integracyjnego w Łbiskach; 
13 października - otwarcie obserwato-
rium astronomicznego w Liceum Ogólno-
kształcącym w Piasecznie; 
14 października - wernisaż wystawy rzeź-
by Józefa Wilkonia w Nadleśnictwie Choj-
nów pt. „Wilkoń w Lesie”; 
15 października - uroczystości z okazji
I rocznicy nadania imienia Jana Pawła II
Gimnazjum nr 2 oraz spotkanie w Liceum
Ogólnokształcącym z okazji Dnia Edukacji
Narodowej; 
16 października - seminarium promocyj-
no-informacyjne „Powiaty i gminy otwarte
na fundusze strukturalne” zorganizowanym
przez starostwo powiatowe w Piasecznie
i Związek Powiatów Polskich; 
17 października - wmurowanie kamienia
węgielnego w Zespole Szkół w Józefosławiu; 
18 października - spotkanie z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Białej Laski zorganizo-
wane przez Zarząd Koła Polskiego Związku
Niewidomych; 
19 października - zebranie wiejskie w Ża-
bieńcu; 
21 października - Gala boksu zorganizo-
wana przez GOSiR Piaseczno; 
21 października - uroczystości z okazji
Dnia Seniora w Piasecznie. 

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

burmistrz poinformował o Zgromadzeniu
Wspólników PCU Piaseczno, na którym
zdecydowano, że zostanie zawarta ugoda po-
między PCU a Spółdzielnią Mieszkaniową
„Jedność” dotycząca spłaty zobowiązań przez
spółdzielnię (kwoty ok. 2,5 mln zł); 

omówiono sprawę wyrównania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli za lata 2002-04.
Łączna kwota wyrównania bez odsetek i bez
uwzględnienia placówek, które już nie istnie-
ją, to 2 596 044,22 zł. Gmina błędnie nali-
czała dotacje w związku z rozbieżnymi opi-
niami na ten temat, a interpretacja przepi-
sów w tym zakresie wydana przez Minister-
stwo Finansów ukazała się dopiero w 2005
roku. Na posiedzeniu kierownictwa ustalo-
no, że środki na wypłatę wyrównania dotacji
dla niepublicznych przedszkoli należy zapla-
nować w projekcie budżetu na 2007 rok; 

zdecydowano, że należy zrezygnować
z budowy lodowiska (boiska) na terenie Li-
ceum Ogólnokształcącego ze względu na nie-
wystarczające środki przeznaczone na ten cel
(zaplanowano kwotę 1 600 000 zł, podczas
gdy złożona oferta opiewa na kwotę ok. 2,5
mln zł), jak również duże prawdopodobień-
stwo nieuzyskania dofinansowania z Urzędu
Wojewódzkiego; 

omówiono projekty miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego części wsi
Jesówka, Józefosławia II oraz części Piasecz-
na; 

unieważniono konkurs ofert na zadania
promujące działania na rzecz dzieci 
i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. 

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

Omawiane są na bieżąco wnioski komi-
sji problemowych RM - informacja pisemna
o podjętych czynnościach związanych z tymi
wnioskami przedkładana jest przewodniczą-
cemu Rady Miejskiej. 

Burmistrz przyjmuje
interesantów w każdy poniedziałek

po uprzednim umówieniu spotkania.
Tel. 0 22 701 75 88



Spełniły się marzenia Franciszka
Pierza - nauczyciela geografii, który
w szkole prowadzi cieszące się wielkim
zainteresowaniem koło astronomicz-
ne. 

Ze środków gminy Piaseczno wy-
budowana została obrotowa kopuła na
szkolnym dachu, w której zainstalowa-
ny został nowoczesny teleskop. Po-
zwala on na obserwację gwiazd i pla-
net z 700-krotnym powiększeniem. 

Do tej pory na dodatkowe zajęcia
z astronomii uczęszczało 40 uczniów,
teraz z pewnością każdy w szkole bę-
dzie chciał zobaczyć galaktyczne mgła-
wice, komety, plamy na słońcu czy
kratery na księżycu. Dodatkowym uła-
twieniem w prowadzeniu zająć jest
sprzężenie teleskopu z komputerem
i rzutnikiem cyfrowym, dzięki czemu

cała klasa może obserwować
niebo na dużym ekranie. 

Obserwacja nieba uzależ-
niona jest od pogody, dlatego
podczas uroczystości otwar-
cia obserwatorium, które od-
było się 13 października, za-
chmurzone niebo nie pozwo-
liło na ukazanie w całości
możliwości zakupionego
sprzętu. 

Zainteresowania nowym
nabytkiem szkoły nie kryli za-
proszeni na uroczystość radni
oraz burmistrz Józef Zalew-
ski, który podkreślał, że wła-
śnie dla realizacji takich inicjatyw war-
to było przejąć liceum w 2003 roku
pod opiekę gminy. 

Uroczystość otwarcia obserwato-

rium połączona była z uruchomieniem
nowej biblioteki i czytelni szkolnej. 
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Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
wystąpił do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad z proś-
bą o zbadanie natężenia ruchu na
odcinku od ul. Okulickiego do
ul. Geodetów. Zdaniem użytkowni-
ków drogi, którzy zgłaszali swoje za-
strzeżenia pracownikom Urzędu,
zbyt krótki był dotąd czas przejazdu
samochodów na wprost ulicą Puław-

ską w stosunku do czasu przejazdu
samochodów z mniej obciążonej uli-
cy Energetycznej. Sytuacja taka po-
wodowała niepotrzebne korki,
zwłaszcza w godzinach szczytu. 

Badania natężenia ruchu po-
twierdziły zastrzeżenia kierowców
i na wniosek gminy Generalna Dy-
rekcja odpowiednio dostosowała
ustawienia sygnalizacji.

Sygnalizacja świetlna na Puławskiej

Nowy program cyklu sygnalizacji
W czwartek 28 września na wniosek Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno zmieniony został program cyklu
sygnalizacji świetlnej na ulicy Puławskiej. Ma to po-
prawić płynność przejazdu, szczególnie na skrzyżo-
waniu Puławskiej z Energetyczną.

W przeddzień przeprogramowania świateł na skrzyżowaniu
w kierowaniu ruchem pomagali policjanci. 

Gmina Pia-
seczno pozostaje
nadal właścicielem
całości systemu
i będzie dbała
o jego stan i roz-
wój, policja zaś
jest bezpośrednim
uży tkownik iem
monitoringu. 

Sądzimy, że
spowoduje to
znacznie większą
bezpośrednią uży-
teczność tego sys-
temu, gdyż cen-
trum zarządzania
mon i to r i ng i em
w komendzie zlo-
kalizowane jest
w bezpośrednim
sąsiedztwie po-
mieszczeń oficera
dyżurnego i za-
pewnia możliwość
natychmiastowej
reakcji w razie wi-
docznych na ekra-
nach zdarzeń. Zapis z kamer przecho-
wywany jest na twardym dysku przez
dwa tygodnie, tak więc znając czas
i miejsce wydarzenia, można odtwo-
rzyć je na monitorze. 

Obecność kamer ma jednak
przede wszystkim znaczenie prewen-
cyjne. Jak przyznają policja i prokura-
tura, w okresie dwuletniej obecności
monitoringu w centrum miasta zna-
cząco spadła liczba przestępstw i zda-
rzeń chuligańskich. 

Pod koniec 2005 r. do systemu
podłączone zostały dwie nowe kamery
- na rondzie Solidarności oraz na ul.
Sikorskiego, w okolicach GOSiR-u.

Instalacja kamery na rondzie Solidar-
ności została w części sfinansowana
przez Dominet Bank. Partycypacja
firm z terenu Piaseczna w kosztach in-
westycji związanych z monitoringiem
może przyspieszyć rozwój sieci kamer. 

Obecnie w systemie pracuje osiem
kamer, a do końca roku przyłączonych
zostanie kolejnych siedem.

Sprawami koncepcji, budowy
i rozbudowy monitoringu wizyjnego
Piaseczna zajmuje się od początku tej
inwestycji pełnomocnik burmistrza ds.
integracji europejskiej i rozwoju gminy
Janusz Bielicki.

Monitoring wizyjny
centrum Piaseczna
Pod koniec sierpnia centrum zarządzania monitoringiem
miejskim przeniesione zostało z pomieszczeń straży miejskiej
do nowej siedziby komendy powiatowej policji. Policja dosta-
ła więc do rąk nowoczesne narzędzie przydatne w pilnowaniu
porządku w naszym mieście.

Na spotkaniu rozmawiano na temat
realizacji założeń komunikacyjnych za-
wartych w „Strategii rozwoju m.st. War-
szawy do 2020 roku”, oceniano dotych-
czasową współpracę m.st. Warszawy
z gminami ościennymi w zakresie komu-
nikacji i zastanawiano się nad kierunkami
rozwoju tej współpracy. 

W spotkaniu wzięli udział przedsta-
wiciele 13 podwarszawskich gmin. Nie-
stety, mimo zaproszenia nie dotarli
przedstawiciele władz Warszawy ani Za-
rządu Transportu Miejskiego. 

W trakcje dyskusji uczestnicy poru-
szali tematy związane nie tylko z trans-
portem. Mówili o konieczności szerszej
współpracy także w innych dziedzinach.
Na przykład Legionowo ma wspólną
z Warszawą sieć wodociągową i kanaliza-
cyjną. Podobnie jest w Piastowie i Prusz-
kowie, przez które przebiegają warszaw-
skie kolektory ściekowe. Miasto Ząbki
w jednym miejscu kupuje wodę od War-

szawy, a w innym sprzedaje Warszawie
własną. Są to zdaniem samorządowców
dowody na to, że trzeba rozwijać jak naj-
szerszą współpracę także na tych polach. 

W kwestii komunikacji dyskusję
zdominowały dwa tematy - podwyżek
opłat naliczanych gminom przez ZTM
i wspólnego biletu. 

Drastyczną podwyżkę ZTM zapro-
ponował ostatnio gminie Ząbki. Chce, by
dopłaty do autobusów wzrosły 2,5-kro-
tnie. Burmistrz Ząbek Jerzy Boksznajder
zaproponował inne stawki, oparte na
własnych obliczeniach. Urzędnicy
w ostatnich dniach liczyli osoby wsiadają-
ce w Ząbkach do autobusów ZTM i wy-
liczyli, że ZTM sporo na nich zarabia. 

Jak istotną kwestią jest wspólny bilet
na różne środki komunikacji w aglome-
racji warszawskiej, najlepiej pokazuje
przykład Piastowa. Ryszard Wojciul, za-
stępca burmistrza tego miasta, opowia-
dał, że od kiedy do Piastowa jeżdżą po-

ciągi SKM, w których obowiązuje ten
sam bilet co w warszawskich autobusach,
są one oblegane. Tymczasem pociągi Ko-
lei Mazowieckich odjeżdżają prawie pu-
ste. To dowód na to, jak bardzo ludzie
potrzebują wspólnego biletu. 

Z inicjatywy Józefa Zalewskiego -
burmistrza miasta i gminy Piaseczno - sa-
morządowcy zaapelowali do władz m.st.
Warszawy, by włączyły się w rozmowy na
temat organizacji komunikacji zbiorowej
w regionie. Podkreślili, że jest to korzyst-
ne nie tylko dla mieszkańców miejsco-
wości podwarszawskich, ale także dla
warszawiaków, bo dzięki dobrej komuni-
kacji zbiorowej mniej ludzi będzie dojeż-
dżać do pracy samochodami, więc korki
mogą się zmniejszyć. Zwrócili się także
do marszałka województwa mazowiec-
kiego, by kierowany przez niego urząd
włączył się w rozmowy i przyjął na siebie
rolę koordynatora okołowarszawskiej
polityki transportowej.

O lepszą komunikację
10 października 2006 roku odbyło się w Piasecznie spotkanie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
aglomeracji warszawskiej poświęcone komunikacji zbiorowej w okolicach Warszawy.

Początek roku szkolnego
w „piątce” połączony był z uroczy-
stością oddania do użytku nowego
zaplecza szkoły wraz z nowoczesną
halą sportową. Z udanego zakończe-
nia inwestycji zadowolenia nie kryli
zarówno przedstawiciele władz gmi-
ny, jak i nauczyciele, a zwłaszcza
uczniowie, którzy wreszcie mogą
ćwiczyć i grać w doskonałych warun-
kach. Do tej pory w szkole im. K.K.
Baczyńskiego, do której uczęszcza
blisko 1300 uczniów, zajęcia z wy-
chowania fizycznego często odbywa-

ły się na koryta-
rzach. 

Teraz na
pełnowymiaro-
wej hali wypo-
sażonej w kurty-
ny mogą się od-
bywać równole-
gle trzy lekcje.
Oprócz prze-
stronnego wnę-
trza, dobrego
parkietu, opusz-
czanych elek-

trycznie tablic
do koszykówki
hala ma także
atrakcyjnie roz-
mieszczone try-
buny, na których
zasiąść może kil-
kuset kibiców. 

Te walory
przyczyniły się
do tego, że hala
jest gospoda-
rzem części za-
wodów rozgry-

wanych w ramach Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nie-
dawno na tym parkiecie debiutowali
w meczu z Legią Warszawa koszyka-
rze Norgipsu Piaseczno, którzy
awansowali w zeszłym sezonie
do II ligi. 

Trwają teraz prace przy budo-
wie kolejnej inwestycji oświato-
wej. W środę 18 października
wmurowany został kamień węgiel-
ny pod budowany zespół szkół
w Józefosławiu.

red.

Inwestycje w oświacie

Rozbudowana „piątka”
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie korzystają już z zaplecza, nowo
otwartej hali sportowej, boiska oraz dodatkowych sal lekcyjnych. Inwestycja koszto-
wała gminę 8,7 mln zł. 

Bliżej gwiazd
W Liceum Ogólnokształcącym im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie uruchomione zo-
stało pierwsze na Mazowszu szkolne obserwatorium astronomiczne.
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Wykonywane przez cały rok zada-
nia przekonały nas, że warto, z korzy-
ścią dla siebie, uczniów i szkoły, pod-
jąć nowe wyzwania. 

Wzbogaciłyśmy swój warsztat
o ciekawe i efektywne metody pracy,
realizując zadanie „Nauczycielu,
odejdź od tablicy”. Utwierdziłyśmy się
również w przekonaniu, że ocenianie
kształtujące przynosi efekty, a dobry
kontakt z uczniami pomaga w pracy. 

Najwięcej satysfakcji, ale i pracy,
przyniosła nam realizacja między-
przedmiotowego projektu „Mnie ta
ziemia od innych droższa - czyli moje
miejsce na Ziemi”. Celem projektu
było pogłębienie wiedzy o historii
i pięknie naszej „małej ojczyzny”. Po-
nieważ w program „Nauczyciel z Kla-
są” zaangażowali się nauczyciele róż-
nych przedmiotów (język polski, język
angielski, historia, biologia, chemia,
geografia, informatyka), można było
w miarę szeroko pokazać walory na-
szego regionu. Podczas realizacji pro-
jektu powstały m.in.: 

Flora i fauna Chojnowskiego Parku
Krajobrazowego - albumy, rysunkowe
zielniki; 

Zamieszkaj w Złotokłosie („East,
West - home's best”) - ulotka rekla-
mowa w języku polskim i angielskim, 

nazwy miejscowe naszej okolicy -
broszura, 

z biegiem rzeki Jeziorki, czyli woda
w naszej rzece - raport dotyczący czy-
stości rzeki Jaziorki, 

trasy wycieczek pieszych i rowero-
wych,

prezentacje multimedialne. 
W projekcie wzięło udział ok. 100

uczniów, czyli prawie połowa szkolnej
społeczności została zaktywizowana.
Uczniowie nie tylko nauczyli się samo-
dzielnie poszukiwać materiałów i in-
formacji, ale docenili wartość pracy
w grupie i czerpali radość z osiągnięć.
Efekty naszej pracy zostały zaprezento-
wane lokalnej społeczności podczas fe-
stynu szkolnego. 

Warto było wziąć udział w progra-
mie, zachęcamy też innych.

Nauczyciel z Klasą
W roku szkolnym 2005/2006 liczna grupa nauczycieli
Gimnazjum w Złotokłosie wzięła udział w programie
„Nauczyciel z Klasą” prowadzonym przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”. Tytuł Na-
uczyciela z Klasą uzyskały Panie: G. Bis, E. Hlebowicz,
D. Kitlińska, K. Sobolewska, z-ca dyr. J. Strzelczyń,
J. Szczepańska, J. Warska. 

Zorganizowanie nocnego połącze-
nia z Warszawą od dłuższego czasu po-
stulowali szczególnie młodzi miesz-
kańcy. Z inicjatywy Urzędu Miasta ta-
ką linię na okres próbny uruchomiła
firma Mobilis, właściciel Expressu Pia-
seczno. 

Jak się jednak okazuje w praktyce,
zainteresowanie mieszkańców takim
autobusem ogranicza się do weeken-
dów. - Największe obłożenie mamy
w piątki i soboty - przyznaje Kazimierz
Kulig z firmy Mobilis. - W tygodniu
zainteresowanie połączeniem jest tak
znikome, że ograniczyliśmy się w dni
powszednie tylko do dwóch kursów
w ciągu nocy. Jak tak dalej pójdzie,
w ogóle zrezygnujemy z kursów w ty-
godniu, pozostawiając jedynie week-
endowe - dodaje. Wszystko więc zale-
ży od mieszkańców. 

Przypominamy, że za 5 zł Express
Piaseczno przywiezie nas w nocy
z przystanku przy Dworcu Centralnym
do Piaseczna i dalej przez Zalesie Dol-
ne do Gołkowa. W weekendy autobu-
sy kursują co godzinę, w dni powsze-
dnie utrzymane są dwa kursy każdej
nocy. Szczegóły na stronie interneto-
wej www.expresspiaseczno.pl. 
Nowe połączenia
Expressu Piaseczno
Od początku października trasa Małego
Expressu Piaseczno (linia L7 dojeżdżająca
do dworca PKP w Piasecznie) przedłużo-
na została z Gołkowa do Bobrowca.
W tym samym czasie uruchomiona zosta-
ła też nowa linia (L5) do Złotokłosu. Jej
trasa prowadzi z Dworca PKP w Piasecz-
nie przez Głosków, Runów i Złotokłos -
skąd autobus wraca przez Wólkę Pracką,
Baszkówkę i Głosków do Piaseczna.

Express Piaseczno Wypróbujcie nocne!
Zachęcamy do korzystania z linii nocnych autobusów,
jaką pod koniec sierpnia na trasie z Piaseczna do War-
szawy uruchomił Express Piaseczno. 

Dzień bez Samochodu
Sprawozdanie z kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz
Europejski Dzień bez Samochodu 2006 oraz akcji Sprzątanie Świata - Polska 2006

W dniach 16-22 września 2006 r.
na terenie gminy Piaseczno została
przeprowadzona kampania Europej-
ski Tydzień Zrównoważonego Trans-
portu oraz Europejski Dzień bez Sa-
mochodu 2006. Informacje o działa-
niach podejmowanych w ramach akcji
umieszczono na stronie internetowej
www.piaseczno.eu oraz w „Gazecie
Piaseczyńskiej” nr 7 (140) 2006 z
dnia 04.09.2006 r.  W numerze uka-
zał się również artykuł: „Skutki zmian
klimatycznych oraz zalety transportu
rowerowego”. Ponadto akcja promo-
wana była przez TVP 3 „Kurier Mazo-
wiecki”. Zostały przeprowadzone ba-
dania opinii społecznej na temat Eu-
ropejskiego Tygodnia Zrównoważo-
nego Transportu oraz Europejskiego
Dnia bez Samochodu, które miały na
celu ukazanie społecznej reakcji na
inicjatywę wyłączenia z ruchu samo-
chodowego strefy miasta oraz na inne
działania podejmowane w ramach
kampanii. Ankieta służąca do zebrania
opinii była opracowana przez Mini-
sterstwo Środowiska. W szkołach
przeprowadzono zajęcia nt. wpływu
jednostki na zmiany klimatu. Zostały
również rozesłane deklaracje o ogra-
niczaniu emisji dwutlenku węgla i ilo-
ści marnowanej energii, które podpi-
sały 194 osoby. Przeprowadzono tak-
że ankietę wśród uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów opracowaną
przez pracowników Urzędu. Celem
ankiety było uzyskanie informacji dot.
liczby dzieci i młodzieży w skali gmi-
ny korzystającej z roweru, określenia
kierunku i natężenia ruchu rowero-
wego, a także określenia głównych
ograniczeń z korzystania z roweru.
Wyniki ankiety i wnioski zostały
umieszczone na stronie internetowej
www.piaseczno.eu. Jak wynika z prze-
prowadzonej ankiety, 44,5% ankieto-
wanych dzieci codziennie jeździ na
rowerze, najczęściej do znajomych,
do sklepu i na wycieczki. Według an-
kiety ponad dwa razy więcej chłop-
ców niż dziewcząt jeździ na rowerze
regularnie. Tylko 3,5% nie korzysta
z roweru, a jako największy problem
rowerzystów podawany był brak ście-
żek rowerowych (27%), a następnie
kierowcy, którzy lekceważą rowerzy-
stów (21%). We wnioskach, które an-
kietowani mogli poruszyć dotyczą-

cych infra-
struktury ro-
werowej na
terenie gminy,
najczęściej się
p o j a w i a ł y
uwagi o braku
ścieżek rowe-
rowych (rów-
nież do jazdy
ekstremalnej),
potrzebie no-
szenia kamize-
lek odblasko-
wych w czasie
jazdy na rowe-
rze oraz o bra-
ku tolerancji
wśród kierow-
ców. 

W ramach
k a m p a n i i
ETZT oraz
EDbS zostały
z a k u p i o n e
i zamontowa-
ne stojaki na
rowery: 3 szt. przy Urzędzie Miasta
i Gminy Piaseczno, 3 szt. przy Urzę-
dzie Pocztowym ul. Kościuszki, 4 szt.
przy GOSIR Piaseczno oraz 2 szt. przy
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.
W trakcie realizacji jest budowa na
trasie rowerowej rampy podjazdowej
przez rzekę Czarną w okolicach tere-
nów rekreacyjnych Zimne Doły.
W dniu 17.09.2006 r. został zorgani-
zowany - również w ramach kampanii
- rajd rowerowy, w którym wzięli
udział: policjanci, pracownicy UMiG,
radni oraz mieszkańcy gminy. Wy-
cieczka została zakończona imprezą
na Zimnych Dołach, w ramach której
odbyło się ognisko, pokaz tresury
psów oraz egzaminy na kartę rowero-
wą. 

Równolegle na terenie miasta
i gminy Piaseczno w dniach 15 - 17
września 2006 r. przeprowadzona zo-
stała akcja Sprzątanie Świata - Polska
2006. 

Udział w akcji koordynowanej
przez Urząd Miasta i Gminy wzięła
młodzież szkolna. 

W wyniku akcji zebrano 94,92 m3

śmieci. W ten sposób oczyszczone zo-
stały ogólnodostępne leśne tereny Za-
lesia Górnego, Zalesia Dolnego,

skwery, parki, boiska, przystanki, po-
bocza dróg oraz miejsca pamięci na-
rodowej. Poza tym młodzież szkolna
ze Szkoły Podstawowej nr 5 oraz ze
szkoły z Głoskowa sprzątała teren La-
su Chojnowskiego. 

Nad sprawnym odbiorem zebra-
nych śmieci czuwało na zlecenie
Urzędu Miasta i Gminy Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych PUK
w Piasecznie. Koszt akcji pokryty zo-
stał z Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska. Jednak 1000 sztuk wor-
ków rozprowadzonych wśród uczest-
ników akcji Urząd otrzymał w formie
darowizny od firmy PPH SIMIO z Za-
lesia Górnego. Zgodnie z dotychcza-
sową tradycją dla szkoły, która wyka-
zała się największym zaangażowaniem
ufundowana została nagroda rzeczo-
wa. W tym roku do nagrody wytypo-
wano Gimnazjum nr 2 z Piaseczna
przy al. Kalin 30, które otrzyma w na-
grodę dwie drukarki. 

Wszystkim uczestnikom akcji go-
rąco dziękujemy za zaangażowanie
i poparcie idei akcji Sprzątanie Świata
- Polska 2006. 

red.

Spotkanie chórów w Zalesiu Dolnym

„Zawsze mam Boga przed ocza-
mi. Wiem, że jest Wszechmocny,
boję się Jego gniewu, ale wiem też
o Jego miłości, współczuciu i miło-
sierdziu dla Jego stworzeń. On nigdy
nie opuści swoich sług” - słowa
W.A. Mozarta z listu do jego ojca,
napisane w Augsburgu w 1777 r. 

W Roku Mozartowskim - 250
lat od dnia urodzin wielkiego kom-
pozytora i wirtuoza - w dniu, w któ-
rym wspominamy świętą Cecylię,
męczennicę i patronkę muzyki sa-
kralnej, chcemy już po raz piąty mo-
dlić się wspólnie, śpiewając na chwa-
łę Pana. 

Muzyka sakralna jest w życiu Ko-
ścioła tym, co pozwala na chwilę za-
dumy i osobiste obcowanie z Bo-
giem. Spotykamy się co roku po to,
by przypominać sobie wzajemnie
i tym, którzy słuchają naszego śpie-
wu, o istocie „brzmienia wiary”.

Niech ten szczególny moment wspo-
mnienia naszej patronki - świętej
Cecylii - będzie okazją do osobistej
refleksji, dziękczynienia za łaski i ta-
lenty oraz prośby o błogosławień-
stwo na dalsze lata artystycznej po-
sługi. 

Zapraszamy na piąte
jubileuszowe spotkanie chórów

i wspólną modlitwę 

Uroczysta msza święta odbę-
dzie się 22 listopada 2006 r.

w kościele Najświętszej Maryi
Panny Wspomożenia Wier-

nych w Zalesiu Dolnym
o godzinie 18:00

Dyrygent i Zarząd Chóru Litur-
gicznego Parafii Najświętszej Marii
Panny Wspomożenia Wiernych
w Zalesiu Dolnym

Spotkanie Terenowego Koła Niewidomych
W czwartek, 19 października od-

było się uroczyste spotkanie człon-
ków Koła Polskiego Związku Niewi-
domych w Piasecznie z okazji Święta
Niewidomego, tzw. Dnia Białej La-
ski. Uroczystość uświetnił Zespół
Młodzieżowy z Gimnazjum nr 1 w Pia-
secznie pod kierunkiem Pani Elżbie-
ty Bruszewskiej. 

Zarząd Koła Polskiego Związku
Niewidomych serdecznie dziękuje
Sponsorom: 
Panu Prezesowi Dominet Banku Syl-
westrowi Cackowi, Panu Grzegorzo-
wi Szestowickiemu właścicielowi
pensjonatu U Joanny, Pani Bur-
mistrz Miasta i Gminy Góra Kalwa-
ria Barbarze Samborskiej, Pani Wójt
Gminy Lesznowola Marii Jolancie
Batyckiej-Wąsik, Panu Burmistrzowi
Miasta i Gminy Piaseczno Józefowi
Zalewskiemu, Panu Burmistrzowi
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Markowi Skowrońskiemu, Pani Jo-
lancie Osowieckiej Dyrektorowi
PCPR, Pani dr Irenie Eris i Pracow-
nikom Laboratorium Kosmetycznego.

Wielkie dzięki dla Pani Ewy Du-
dek, Dyrektora Ośrodka Kultury
w Piasecznie, i Pracowników, którzy
zawsze służą nam pomocą i dobrym

słowem. Dziękujemy wszystkim,
którzy okazują nam wiele serca
i przysparzają moc radości. 

Zarząd Koła
Polskiego Związku Niewidomych

w Piasecznie
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fot. D. Putkiewicz
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W zeszłym roku jury nie zdecydo-
wało się na wyróżnienie konkretnej
osoby. W tej edycji zgłoszonych zosta-
ło aż osiem kandydatur, spośród któ-
rych kapituła nagrody wybrała Monikę
Iwanow-Nguyen Van - przedstawiciel-
kę młodego pokolenia w naszej gmi-
nie, wyróżniającą się osobowością, in-
dywidualnością, talentem i pozytywny-
mi prowokacjami. 

24-letnia Monika to postać znana
w środowisku teatralnym, związana od
12. roku życia z piaseczyńskim Ośrod-
kiem Kultury. Zaczynała w zespole
Blubluby, tańczyła w KS Grawitacja,
była też instruktorką tańca, pracując
z młodszymi. Od 1996 roku gra w Te-
atrze Nic Pewnego, współorganizując
od początku istnienia Piaseczyńskie Te-
atralia Sobótkowe. W latach 2002-04
zrealizowała spektakle „Negatywka”
i „Uśpieni”, prowadziła też warsztaty
teatralne w Jazgarzewie i Prażmowie.
Dwa lata temu założyła teatr M.I.N.,
który jest pierwszym piaseczyńskim te-
atrem tańca i ruchu. Jej dwa autorskie
spektakle „Demeter i Kora” oraz „Po-
ruszyciel” reprezentowały Ośrodek
Kultury na ważniejszych festiwalach
w Polsce, otrzymując m.in. wyróżnie-
nie na Garderobie Białołęki. Spektakl
„Poruszyciel” uznany został za jedno
z najciekawszych wydarzeń podczas
ostatnich piaseczyńskich teatraliów.
Monika nadal współpracuje z teatrem
Nic Pewnego, otrzymała nagrody m.in.
za rolę Magdaleny w sztuce wg Witka-
cego. 

Do nagrody Kisiel dla Młodych
2006 nominowani byli także: 

Katarzyna Sioćko - 22-letnia poetka
z Piaseczna. W 2004 roku ukazał się jej
debiutancki tomik poezji „Moje Ja”,
w 2006 roku nakładem Ogólnopol-
skiego Klubu Poetów została opubli-

kowana antologia Klubu Pana Cogito
„Źródło zaranne”, w której zamiesz-
czone są wiersze młodej poetki. Kasia
zbiera liczne wyróżnienia i nagrody
w ogólnopolskich konkursach poetyc-
kich. Od lipca 2005 r. otrzymuje sty-
pendium twórcze Burmistrza Miasta
i Gminy Piaseczno. 

„Saiz” Piotr Bębeńca - 23-letni
przedstawiciel piaseczyńskiego środo-
wiska hiphopowego, animator i writer
piaseczyńskiej sceny graffiti, twórca hi-
phopowych stron internetowych, pro-
motor pozytywnego społecznego od-
bioru sztuki ulicy. 

Michał Żugajewicz - 20-letni kie-
rowca rajdowy, w 2005 roku zdobył
tytuł Wicemistrza Polski Rajdów Ral-
lyCross. W tym roku jest liderem kla-
syfikacji w klasie fiat 126p. Kierowcę
sponsoruje gmina Piaseczno. 

Honorata Kalicińska - młoda sołtys
Żabieńca, nominowana za niekonwen-
cjonalny sposób pełnienia swojej funk-
cji. 

Magdalena Rosłon - aktorka Teatru
Nic Pewnego, prowadzi zajęcia teatral-

ne z dziećmi, prezentowała się na te-
gorocznym festiwalu EFFKA. 

Aleksandra Barańska - finalistka pro-
gramu „Selekcja” organizowanego
przez TVP. Podczas pięciodniowego
testu na poligonie wzorowanego na
ćwiczeniach jednostek specjalnych
spośród 170 uczestników do końca
dotrwały 22 osoby. W tym gronie jed-
ną z dwóch dziewcząt była Ola Barań-
ska z Piaseczna. 

Circus Maximus - tancerze z ogniem.
Sześcioosobowy zespół młodych chło-
paków założony w 2005 roku dający
pokazy ognia na imprezach w całym
kraju. Wspierają imprezy organizowa-
ne przez Ośrodek Kultury w Piasecz-
nie. Dawali swoje bezpłatne występy
podczas WOŚP oraz II Jarmarku Pia-
seczyńskiego. 
Nagrodę dla laureata ufundowali: 

- Józef Czerniejewski
- Mariusz Kujaszewski

- Jacek Piekut
- Michał i Edward Renau

- Wiesław Wójcik
- Józef Zalewski

Kisiel dla Młodych
Laureatką tegorocznej piaseczyńskiej Nagrody im. Stefana Kisielewskiego jest Moni-
ka Iwanow-Nguyen Van, 24-letnia reżyserka i aktorka od kilkunastu lat związana
z piaseczyńskim Ośrodkiem Kultury. 

Była to impreza integracyjna dla dzieci i ich rodziców. Zaproszeni artyści-
aktorzy (Złoty Dukat) zorganizowali wspólnie z nauczycielami przedszkola zaba-
wę. Poczęstunek dla swoich pociech przygotowali rodzice, którzy chętnie przyłą-
czyli się do pomocy. Przepyszne „mamusine” ciasta smakowały wszystkim. 

Zgodnie z tradycją przedszkola coroczne Święto Dyni nawiązywało do jesien-
nych zbiorów sadowniczych i ogrodniczych. 

Impreza była znakomita. Zarówno goście, jak i organizatorzy rozeszli się
z uśmiechami na twarzach oraz nadzieją, że w przyszłym roku spotkają się po-
nownie. 

Katarzyna Goździkowska

Święto Dyni w Przedszkolu
W Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym odbyły się 2 paź-
dziernika obchody Święta Dyni. 

Wystawa wykonana została
przez artystów Roberta Lisowskiego
oraz Piotra Soleckiego. Zaprezento-
wali oni swoje wizje związane z te-
matem katyńskim, wykorzystując
różne metody i formy artystycznego
przekazu. 

Na wystawie zobaczyć można
było też oryginalne prace wykonane
przez jeńców w sowieckim łagrze
oraz część zbiorów fundacji Golgota
Wschodu, której prezesem jest
ksiądz Peszkowski. Honorowe miej-
sce na wystawie zajmował obraz
Matki Bożej Katyńskiej pochodzący
ze zbiorów watykańskich i poświę-
cony przez papieża Jana Pawła II. 

Artyści pragną podziękować za
pomoc i patronat nad wystawą:
- księdzu proboszczowi Dariuszowi
Gasowi
- fundacji Golgota Wschodu wraz z ro-
dzinami katyńskimi
- akcji katolickiej przy kościele św. An-
ny oraz jej prezesowi Jackowi Jarczyń-
skiemu
- Towarzystwu Przyjaciół Piaseczna
- Związkowi Sybiraków, koło w Pia-
secznie
- burmistrzowi miasta i gminy Piasecz-
no Józefowi Zalewskiemu

- starostwu powiatowemu w Pia-
secznie

Robert Lisowski - magister sztuki,
absolwent Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, prowadzi w Piasecznie
pracownie malarstwa i grafiki oraz
konserwacji sztuki, a także agencję ar-
tystyczną propagującą kulturą polską
na arenie międzynarodowej, mieszka-
niec Piaseczna. 

Piotr Solecki - absolwent pierw-
szego roku grafiki na Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie, pochodzi z ro-
dziny znanych piaseczyńskich artystów:
syn muzyka i kompozytora Witolda
Soleckiego, wnuk śp. Eugeniusza So-
leckiego, który przez 20 lat był organi-
stą w kościele św. Anny. Wuj Piotra Ja-
cek Solecki jest organistą w kościele
w Zalesiu Górnym.

Wystawa prac artystycznych

Golgota Wschodu
W 67. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę w domu parafialnym przy kościele św. Anny
gościła wystawa poświęcona ofiarom katyńskim oraz księdzu prałatowi prof. Zdzisławo-
wi J. Peszkowskiemu - ocalałemu jeńcowi z Kozielska, kapelanowi Rodzin Katyńskich. 
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Konsekracja Kościoła
7 października 2001 roku po raz pierwszy odprawiona zosta-
ła msza święta w kościele pw. Matki Bożej Pośredniczki
Wszelkich Łask w Piasecznie. Koncelebrował ją prymas Pol-
ski, kardynał Józef Glemp. W piątą rocznicę tego wydarzenia
7 października 2006 roku Ksiądz Prymas wraz z biskupem
Marianem Dusiem ponownie odwiedzili Piaseczno i dokona-
li uroczystej konsekracji świątyni.

Parafia Matki Bożej Różańcowej obejmuje zasięgiem północno-zacho-
dnią część Piaseczna. W związku z dynamicznym rozwojem tej części miasta
stale powiększa się liczba parafian. Starsi mieszkańcy doskonale jednak pa-
miętają jak dzięki zapałowi księdza proboszcza Zbigniewa Pruchnickiego ma-
ła kapliczka zamieniła się w kościół. 

- Jego 40-metrowa wieża wraz z kopułą w kształcie korony Maryjnej wpi-
sała się na stałe w panoramę miasta i wskazuje z daleka parafianom drogę do
świątyni - powiedział w sło-
wach podziękowania do
dziekana ks. Zbigniewa
Pruchnickiego burmistrz Jó-
zef Zalewski. 

Podczas uroczystości
złożone też zostały słowa
uznania i podziękowania dla
księdza Józefa Glempa
z okazji rocznicy 50-lecia ka-
płaństwa oraz 25-lecia obję-
cia tronu prymasa Polski.
W tym czasie ksiądz prymas
wielokrotnie odwiedzał Pia-
seczno i okolice, biorąc
udział w różnych uroczysto-
ściach, podkreślając bliskość
z wiernymi i zainteresowanie
życiem naszej społeczności. 

fot. M. Kujaszewski

fot. M. Kujaszewski

fot. „Kurier Południowy”

fot. Ł. Wyleziński
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Składa serdeczne podziękowania
firmie ICI Polska

- producentowi marki Dulux i Hammerite
za okazaną pomoc w postaci farb

wyżej wymienionych marek
w imieniu członków i podopiecznych 

Prezes SRiN Ewa Płoszaj
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I Mazowiecka Konferencja Pielęgniarek

Środowiska Nauczania i Wychowania

Dziś po zmianach reorganizacyj-
nych w środowisku medycznym nazwa
brzmi: Pielęgniarki Środowiska Na-
uczania i Wychowania, wcześniej Pie-
lęgniarki Szkolne. 

5 października na terenie Gminy
Piaseczno odbyła się I Mazowiecka
Konferencja Pielęgniarek Środowiska
Nauczania i Wychowania. 
Temat wiodący to: 
„Edukacja prozdrowotna prowadzona
przez pielęgniarki szkolne w środowi-
sku nauczania i wychowania dla dzieci
i młodzieży w szkołach”.

Zapewne nie wszyscy są świadomi,
że na terenie gminy Piaseczno w każdej
szkole codziennie lub w określone dni
jest obecna pielęgniarka szkolna, uza-
leżnione jest to od wymiaru zatrudnie-
nia, który wynika z liczby uczniów
w danej szkole. 

Do jej zadań m.in. należy: 
1. udzielanie wszystkim uczniom po-
mocy przedlekarskiej
2. prowadzenie edukacji zdrowotnej
3. przeprowadzanie badań przesiewo-
wych
4. przeprowadzanie szczepień ochron-
nych wg kalendarza szczepień. 

Konferencja ta miała na celu
przedstawienie wszystkim zaintereso-
wanym osobom, iż pielęgniarki szkol-
ne nadal pracują w placówkach oświa-
towych i, co więcej, są one tam bardzo
potrzebne. 

To właśnie pielęgniarki szkolne ja-
ko pierwsze mają szansę zaobserwować
problem zdrowotny u danego ucznia,

powiadamiają wówczas rodziców lub
opiekunów dziecka, dążą do podjęcia
przez nich odpowiedniego działania
tzn. konsultacji u specjalisty i podjęcia
rehabilitacji lub leczenia ucznia. 
Pielęgniarki szkolne współpracują
również z innymi instytucjami np.
z PSSE w Piasecznie, skąd otrzymują
następujące materiały edukacji
prozdrowotnej do realizacji w szko-
łach. 

Organizatorami konferencji były
pielęgniarki środowiska nauczania
i wychowania działające przy WOIPiP
w Warszawie, a pracujące w szkołach
na terenie miasta i gminy Piaseczno -
Zofia Marczak i Dorota Kłos.

Konferencję otworzył przedstawi-
ciel Warszawskiej Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Warszawie
Pan Jacek Wojciechowski.

Udział w Konferencji wzięli przed-

stawiciele: 
- Instytutu Matki i Dziecka, dr A. Obla-
cińska, dr Jodkowska, mgr W. Ostręga
- Prof. B. Woynarowska
- PSSE Piaseczno M. Żero
- Narodowy Fundusz Zdrowia K.
Słodka
- Aspirant stowarzyszenia Powrót z U
psycholog E. Remesz, przewodniczący
stowarzyszenia R. Rutkowski
- Pielęgniarka szkolna mgr A. Marcin-
kowska.

Gośćmi zaproszonymi byli przed-
stawiciele: 
- Samodzielnego Publicznego Zakładu
Lecznictwa Otwartego w Piasecznie ul.
Fabryczna 1
- Władz samorządowych gminy w Pia-
secznie
- Władz oświatowych w Piasecznie
- Kuratorium oświaty Warszawa

Warto wspomnieć, iż na przeło-
mie roku 1999/2000, kiedy to kasy
chorych nie miały w swoim budżecie
zagwarantowanych funduszy na etat
dla pielęgniarki szkolnej, to mimo
trudności finansowych i organizacyj-
nych na terenie gminy Piaseczno,
a dzięki osobistemu zaangażowaniu Je-
rzego Łączyńskiego, dyrektora Samo-
dzielnego Zespołu Zakładów Lecznic-
twa Otwartego w Piasecznie ul. Fa-
bryczna 1, i władz samorządowych
w tym Józefa Zalewskiego, burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno, pielęgniarki
szkolne pozostały w szkołach i pracują
do dnia dzisiejszego. 

Decyzje wówczas podjęte były bar-
dzo słuszne, działające na korzyść i do-
bro każdego ucznia. Natomiast w in-
nych gminach, dzielnicach Warszawy
gdzie władze lokalne nie podjęły decyzji
o utrzymaniu pielęgniarek w szkołach -
pielęgniarki szkolne w nich nie pracują. 

Dopiero teraz jest propozycja
o powrocie do wszystkich szkół pielę-
gniarek szkolnych. 

Koordynator medycyny szkolnej
mgr Zdrowia Publicznego

Dorota Kłos

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU
Nr 80 z dn. 10.05.2003 r. poz. 717) w związku z wpłynięciem wniosku Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Gazownia Warszawska reprezentowanej przez Panią Bożennę  Żebrowską  00-412 Warszawa ul.
Kruczkowskiego 2, zawiadamiam strony, iż decyzją z dnia 2006-08-28 znak UiA 7331/G/CP/40/06 ustaliłem lokalizację
inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia PE 90 mm na działkach: nr ewid.
76 - stanowiącej ulicę Ogrodową - droga powiatowa i nr ewid. 77 - stanowiącej drogę gruntową położonych  we wsi
Wólka Pracka gm. Piaseczno

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

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

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

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
Wiceburmistrz Andrzej Swat

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU Nr 80 z dn. 10.05.2003 r. poz.
717) w związku z wpłynięciem wniosku Bouygues Immobilier Polska Spółka
z o.o. 00-638 Warszawa ul. Al. Armii Ludowej 14, zawiadamiam strony, iż
decyzją z dnia 2006-09-04 znak UiA 7331/G/CP/41/06 ustaliłem lokalizację
inwestycji celu publicznego polegającą na budowie ulicy Kuropatwy i dwóch
przejazdów nad Kanałem Jeziorki na dz. nr ewid. 1/5, 1/7, 2/3, 2/45, 2/53,
33/5 i 183 we wsi Julianow gm. Piaseczno obejmującej budowę jezdni o
nawierzchni bitumicznej i szerokości 6,0 m oraz chodnika z kostki brukowej
szer. 2,0 m po stronie południowej drogi i dwóch przejazdów na kanałem
rzeki Jeziorki. 

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

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

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
Wiceburmistrz Andrzej Swat

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 z dn. 10.05.2003 r. poz.
717) w związku z wpłynięciem wniosku    Gminy Piaseczno z siedzibą 05-500
Piaseczno ul. Kościuszki 5  ,   zawiadamiam strony, iż decyzją   z    dnia 2006-
10-03 znak UiA 7331/G/CP/49/06 ustaliłem lokalizację inwestycji celu
publicznego polegającą na  budowie fragmentu przewodu tłocznego z rur PE
na odcinku od skrzyżowania ul. Głównej z ul. Północną do kanału
grawitacyjnego w ul. Północnej wraz ze studnią rozprężną w ul. Północnej  we
wsi Kamionka na działce nr ewid. 150   gm. Piaseczno stanowiącej drogę
powszechnego korzystania  - ul. Północna.

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

Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w godzinach pracy Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pokój 48. 

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 Pana Marcina Lewińskiego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w pasie
drogowym ulicy Abramowicza (dz.  nr ewid. 8/1 położona we wsi Głosków
PGR) i ul. Rybnej (działka nr ewid. 211 położona we wsi Wola Gołkowska),
zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej
inwestycji pismem  UiA  7359/G/Z/CP/ 37 /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 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu  lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia
ulicznego na działce nr ewid. 27/1 położonej we wsi Kuleszówka gm.
Piaseczno, stanowiącej drogę powiatową - ul Masztowa, zostało wszczęte
postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji pismem
nr UiA 7359/G/Z/CP/33/06 z dnia 2006-10-11

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
Wiceburmistrz Andrzej Swat

Obwieszczenie



U C H W A Ł A Nr 1412/LV/2006
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia

8.09.2006 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryf oraz warun-
ków rozliczeń za zbiorowe

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia
08.03.1990r. o Samorządzie Gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr
142 pozycja 1591 z późn. zmianami w zw. z art. 24 ust
1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U.
z 2006r Nr 123 poz. 858/. 
Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1
Zatwierdza się taryfy oraz warunki rozliczeń za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie miasta i gminy Piaseczno szczegółowo przedstawio-
ne w § 2

§ 2
1.) Zbiorcze zestawienie taryfowych grup odbiorców oraz
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpro-
wadzenie ścieków w okresie od 07.10.2006r. do
06.10.2007r.: 

Tabela Nr 1

* Rada Miejska zdecydowała, że w związku z wysoką ceną
wody z wodociągu warszawskiego gmina dopłacać będzie 1zł
do każdego metra sześciennego wody dla każdego gospodar-
stwa domowego zaopatrywanego w wodę warszawską. 

2.) Stawki opłat dla odbiorców wody oraz (jednocześnie)
odbiorców wody i dostawców ścieków lub tylko dostawców
ścieków liczone od wielkości wodomierza lub urządzenia
pomiarowego (składnik opłaty stałej część 2) 

Tabela Nr 2

3.) Warunki stosowania taryf
1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków są prowadzone na podstawie okre-
ślonych w niniejszej taryfie cen i stawek oraz ilości dostar-
czonej wody i odprowadzonych ścieków. 
2. Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbio

rowe odprowadzanie ścieków odbiorców usług ustala się ja-
ko iloczyny taryfowych cen i stawek opłat odpowiadających
tym grupom oraz ilości świadczonych usług. W przypadku
odprowadzania ścieków z powierzchni zanieczyszczonych
opłatę ustala się jako: 
a) gdy nie ma zainstalowanego urządzenia pomiarowego: 
iloczyny taryfowych cen i stawek opłat odpowiadającym tym
grupom oraz powierzchni zanieczyszczonej o trwałej na-
wierzchni określonej w umowie, 
b) gdy jest zainstalowane urządzenie pomiarowe: 
iloczyn taryfowych cen i stawek opłat odpowiadających tej
grupie oraz ilości świadczonych usług. 

3. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu
wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego tam
gdzie jest on zainstalowany. 

4. W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody
dostarczonej do nieruchomości określa się w oparciu o nor-
my zużycia określone w Rozporządzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 14.01.2002 roku w sprawie określania
przeciętnych norm zużycia wody (DzU Nr 8 z 2002 r. poz.
70) 

5. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi
z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej
wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodo-
mierzy, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy
odczytem na wodomierzu głównym, a sumą odczytów w lo-
kalach. 

6. W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość
pobranej wody ustala się na podstawie: 
a) średniego zużycia wody w okresie sześciu miesięcy
przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie
jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w ana-
logicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomie-
sięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy
niesprawności wodomierza, 
b) średniomiesięcznego poboru wody z faktycznego okre-
su, jeżeli trwał on krócej niż 6 miesięcy. W przypadku bra-
ku danych z odczytu wodomierza (brak odczytu od daty za-
instalowania) zużycie określa się na podstawie zużycia ry-
czałtowego za cały okres od włączenia przyłącza do sieci. 

7. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie
urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiaro-
wych: 
a) ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą
ilości pobranej wody. 
b) W przypadku odprowadzania ścieków z powierzchni za-
nieczyszczonych ilości ścieków nie określa się 

8. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość
bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie
w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowane-
go na koszt odbiorcy na warunkach uzgodnionych z Przed-
siębiorstwem eksploatującym system. 

Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i od-
prowadzone ścieki w terminie wskazanym na fakturze.
Opóźnienia w zapłacie będą skutkować naliczeniem odsetek
w wysokości ustawowej. 

W przypadku nie zapłacenia faktury mimo upomnienia
może nastąpić odcięcie dopływu wody lub zaprzestanie od-
bioru ścieków. 

§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Piaseczno. 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zajęcia dla dzieci - 1-2 godz./tydzień (w zależności od
preferencji uczestników kursu), termin: sobota godz.13 
Zapisy: Ośrodek Kultury Piaseczno, tel. 022 756 76 00,
022 737 10 52
lub Joanna Rencławowicz, tel. 0 606 593 001 
e-mail: jo_rince@poczta.onet.pl lub jr@impan.gov.pl
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UCHWAŁA Nr 1409/LIV/2006

Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31.08.2006r

W sprawie określenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów

komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 3 z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.
zmianami) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2005 r. nr 236, poz.
2008) Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1
Zatwierdza się maksymalne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nie-
ruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych według załącznika do niniejszej
uchwały. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Uzasadnienie

W związku z wejściem znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2005r. nr 236
poz. 2008) zachodzi konieczność zatwierdzenia górnych stawek opłat pono-
szonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania od-
padów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych. 
Pozwoli to na wyegzekwowanie od mieszkańców naszej gminy obowiązku za-
wierania umów na wywóz nieczystości oraz wpłynie na poprawę czystości. 

Załącznik do uchwały Nr 1409/LIV/2006
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31.08.2006 r.

W sprawie określenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez wła-
ścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunal-

nych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

1. Obowiązek uiszczania opłat za usługi w zakresie wywozu nieczystości 
stałych mają właściciele nieruchomości lub najemcy albo właściciele lokali 
położonych na terenie Gminy Piaseczno. 

2. Ustala się następujące maksymalne stawki opłat za odbiór odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości: 
- za jednorazowe opróżnianie pojemnika o pojemności 110 litrów 12 zł
brutto
- za jednorazowe opróżnianie pojemnika o pojemności 240 litrów 22 zł
brutto
- za jednorazowe opróżnianie pojemnika o pojemności 1100 litrów 45 zł
brutto

3. Ustala się następujące maksymalne stawki opłat za odbiór odpadów po-
segregowanych od właścicieli nieruchomości: 
- za jednorazowe opróżnianie pojemnika o pojemności 110 litrów - 8 zł
brutto
- za jednorazowe opróżnianie pojemnika o pojemności 240 litrów - 15 zł
brutto
- za jednorazowe opróżnianie pojemnika o pojemności 1100 litrów - 30 zł
brutto

Ustala się następujące maksymalne stawki opłat za odbiór i transport
nieczystości ciekłych: 16 zł brutto za 1 m3

Warsztaty celtyckie w Ośrodku Kultury

Tańce szkockie i irlandzkie
Zespół Inis An Rince - (czytaj: inisz en rinky), jedna z najdłużej - od 1999 roku-
działających w Warszawie i w Polsce grup tańca celtyckiego. Nazwa zespołu oznacza
w języku irlandzkim Wyspę Tańca. 
Inis An Rince występował na wielu scenach w Warszawie (m.in. w teatrze Rampa, na
placu Zamkowym, w ambasadzie irlandzkiej, w Powsinie, w klubie Riviera-Remont,
w pubie Cork) i w innych miastach Polski (np. Polkowice, Poznań, Dowspuda) oraz
prowadził warsztaty tańca irlandzkiego. 
Joanna Rencławowicz - instruktor i choreograf, uczestnik wielu warsztatów
oraz regularnych kursów tańca irlandzkiego. W czasie 2-letniego pobytu w USA
i Kanadzie brała udział w zajęciach i pokazach zespołów SCD, a także licznych
warsztatach tańców szkockich (poziom zaawansowany).



Jarmark Piaseczyński
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Kwesta 2006
Cmentarz parafialny

Z roku na rok członkowie Spo-
łecznego Komitetu Renowacji
Cmentarza Parafialnego w Piasecz-
nie wraz z osobami biorącymi udział
w corocznej kweście w dniu Wszyst-
kich Świętych osiągają coraz większą
satysfakcję z prowadzonej akcji po-
zyskiwania środków na rzecz reno-
wacji zabytkowego obiektu. Prócz
widocznych efektów pozytywna opi-
nia parafian i gości odwiedzających
naszą nekropolię daje potwierdzenie
potrzeby tego, co od sześciu lat robi-
my. Miło jest usłyszeć dobre słowo
i obiektywną ocenę wykonanej pra-
cy, co nie zawsze występuje przy
wdrażaniu słusznych przedsięwzięć
służących społeczeństwu, bo wszyst-
kie zadania trafiają również pod oce-
nę malkontentów. 

Popularność inicjatywy rośnie,
co objawia się w wynikach i ilości
osób chętnych do udziału w kweście.
Zawsze składamy serdeczne podzię-
kowanie wszystkim bezimiennym
ofiarodawcom oraz osobom kwestu-
jącym, które godząc rodzinną trady-
cję wizytowania grobów rodzinnych
poświęcają cenny w tym dniu czas na
społeczny cel. Chwała im za to. 

W imieniu Zarządu Społecznego
Komitetu serdecznie dziękuję grupie
harcerzy, którzy pod wodzą druha
Marcina Rosy, z asekuracją taty, Pa-
na Ryszarda Rosy - owocnie, jak co
roku, wywiązali się z zadania. Młodzi
druhowie to Sara Sinior, Ola Toma-
la, Karolina Tomala, Tomek Sielicki,
Janek Wojciak, Ola Wojciechowska,
Jurek Rapcewicz, Maciek Bis, Kon-
rad Danielewicz, Paweł Szaławiński,
Iza Górska i Seweryn Konarski. 

Tradycyjnie, jak niegdyś do boju,
stawili się kombatanci - Zdzisław
Marczak, Władysław Patela i Franci-
szek Bałaban, przedstawiciele lokal-
nego biznesu - Adam i Witold Re-
gner, Wojciech Kaczyński, Grzegorz
Wasiewicz, Mariusz Kujaszewski,
Stanisław Czekaj, Dominik i Marcin
Klausowie, Anna i Paweł Gerbero-
wie. Nie zawiódł też znany i lubiany
aktor Witold Pyrkosz. Swoją aktyw-
ność społeczną potwierdził bur-

mistrz Józef Zalewski oraz szef dzia-
łu promocji Urzędu Gminy - Daniel
Putkiewicz, dyrektor Ośrodka Kul-
tury Pani Ewa Dudek, byli i może
przyszli radni - Grażyna Orłowska
z synem Konradem, Bożena Obłą-
kowska, Grażyna Wasilewicz, Jerzy
Madej, Waldemar Kosakowski, Jan
Liwiński, Jacek Żegliński z synem
Marcinem, Zbigniew Mucha z sy-
nem Mikołajem i przyjaciółmi Alicją
i Siergiejem Curanović, Krzysztof
Tarchalski, Wojciech Studziński,
Wiesław Wójcik z córką Anną, Jan
Gajda, zespół organizacyjny - Elżbie-
ta Rutkowska, Elżbieta Rowińska,
Tadeusz Warsza i zdający niniejszą
relację przewodniczący komitetu.
Szczególne podziękowanie za gościn-
ny dach nad głową dla zziębniętych
kwestarzy składam Pani dyrektor
Ewie Dudek oraz po matczynemu
opiekującej się nami, by gorącego
nie zabrakło, Pani Krystynie Mazur.
Nad bezpieczeństwem czuwała straż
miejska pod wodzą komendanta Ro-
mana Kornackiego. 

Wszystkim ofiarodawcom i wy-
żej wymienionym składam niskie
ukłony za udział w kweście, która
w tym roku dała wspaniały wynik
11.070 zł. 

Za zebrane środki prowadzone
będą kolejne prace gospodarczo -
renowacyjne, by dalej ratować to,
czego przed powołaniem Komitetu
w 1999 roku nie zdołano zniszczyć. 

Bieżący rok obfitował w sukcesy.
Utwardziliśmy kolejne alejki wzdłuż
muru od strony ul. Kościuszki i od
strony północnej, z pomocą władz
gminy kontynuowaliśmy budowę
muru od strony zachodniej i północ-
nej, podjęta została przebudowa
kwatery bohaterów II wojny świato-
wej, w ramach modernizacji wnio-
skowanej przez nas przebudowy uli-
cy Kościuszki wymienione zostały
stare latarnie w alei głównej na pięk-
ne, stylowe lampy, kontynuujemy
wycinkę chorych drzew zgodnie
z decyzją konserwatora zabytków. 

Dziękując serdecznie wszystkim
za wsparcie idei, zapraszam do ma-
sowego udziału za rok, by miejsce
modlitwy, zadumy i wspomnień
o bliskich, którzy odeszli, dawało
nam coraz większą dumę ze wspól-
nych dokonań.

Z wyrazami wdzięczności
Andrzej Rutkowski

Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Piasecznie,
Muzeum Regionalne

w Piasecznie,
Towarzystwo

Przyjaciół Piaseczna

serdecznie dziękują
współorganizatorom, partne-
rom, sponsorom za pomoc
i zaangażowanie w przygoto-
waniu plenerowej imprezy

II JARMARK
PIASECZYŃSKI

Spotkanie regionów - Kurpie

Współorganizator:
Piaseczyńskie Towarzystwo
Kolei Wąskotorowej

Partnerzy: Centrum Medyczne
Puławska, Nadleśnictwo Choj-
nów, Gminny Ośrodek Kultury
w Lesznowoli, Ośrodek Kultury
w Górze Kalwarii, Piaseczyńskie
Stowarzyszenie Rycerskie
„Eodem Tempore”, Circus Ma-
ximus, Straż Miejska, Powiatowa
Komenda Policji, Agencja
Ochrony „Securitypol”

Sponsorzy: Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych SITA
Sp. z o.o., Apteka VIOLA, Aqu-
arius & Co, Stowarzyszenie „Pra-
ca i Rozwój”, Dworek Polski Sp.
j., Bank BPH S.A. Oddział w Pia-
secznie, Almaster Sp. z o. o., Pie-
karnia „Jutrzenka” E. i. K. Maro-
szek, Wyższa Szkoła Humani-
styczno-Ekonomiczna w Łodzi

Patroni medialni: Magazyn
Lokalny „Punkt”, „Co? Gdzie?
Kiedy? Na Mazowszu”, „Kurier
Południowy”, „Gazeta Piase-
czyńska”

Szczególne podziękowania dla
harcerzy z 299. Szczepu Drużyn
Harcerskich i Wędrowniczych
Hufca ZHP Piaseczno. 

Wydarzenie finansowane ze
środków Urzędu Miasta i Gminy
w Piasecznie oraz Powiatu Piase-
czyńskiego. 

W imieniu organizatorów
Ewa Dudek

Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Piasecznie

Ośrodek Kultury w Piasecznie - Listopad 2006

14 listopada godz. 20.00 - JAZZOWY WTOREK OŚRODKA KULTURY
RGG  TRIO Więcej o trio na stronie 
www.rggtrio.of.pl, wstęp 15 zł

17 listopada godz. 19.00 - ŚWIECZOWISKO - czyli przy herbacie i świecach 
granie i śpiewanie - wstęp wolny

19 listopada godz. 16.00 - BAJKOWA  NIEDZIELA  DLA  MALUCHÓW
teatr KOP z Krakowa "Pani Jesień dary niesie"   
wstęp 8 zł

21 listopada godz. 20.00 - recital ANDRZEJA  GARCZARKA, poety 
i kompozytora więcej na stronie 
www.ballada.pl/garczarek.htm, wstęp 12 zł             

24 listopada godz. 18.00 - NUCLEAR  MOSHER  PARTY  2  zagrają:
FLAME BERG, HOSTILE, CHAOSPHERE
wstęp 8 zł

28 listopada godz. 19.00 -  SPOTKANIA  LUDZI  Z MGŁY
To spotkania z młodymi poetami, twórcami 
piosenki literackiej, bardami. Gośćmi
spotkania będą: grupa literacka KLUB PANA 
COGITO, www.kwestiasmaku.prv.pl,
GRZEGORZ GÓRALCZYK
www.goralczyk.art.pl - wstęp wolny

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

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 

Technika decoupage opiera się na dekorowaniu przedmio-
tów poprzez naklejanie na nie papierowych serwetek, zdobio-
nego papieru ryżowego lub obrazków z różnych innych mate-
riałów. 
Materiały, które przynoszą uczestnicy warsztatów: 

Wszelkiego rodzaju materiały do dekoracji, np.: pudełka tekturowe,
drewniane, blaszane, rzeczy wykonane z ceramiki (kubeczki, doniczki, mi-
seczki, talerze itp.), deseczki i tacki drewniane, ramki, okładki od albumów,
bombki, rzeczy wykonane ze szkła (szklanki, butelki, wazony itp.) 

Malutkie nożyczki do bardzo precyzyjnego wycinania (np. takie jak do pa-
znokci), może być też nożyk techniczny (do cięcia kalki) 

Papiery i serwetki z motywami dekoracyjnymi, mogą być również suszo-
ne liście i kwiaty

Pędzelki szczecinowe płaskie

Czas trwania warsztatów - 3 godziny
Koszt warsztatów - 35 zł (płatne w kasie Ośrodka Kultury) 
Warsztaty poprowadzi instruktor Ośrodka Kultury Zuzanna Pryć
Ilość osób uczestniczących - 15 
Termin: warsztaty dla nauczycieli - 1 XII 2006 r. godz. 13:00
Warsztaty otwarte, dla wszystkich - 2 XII godz. 11:00
Miejsce: Muzeum Regionalne w Piasecznie, plac Piłsudskiego 10
Zapisy i zgłoszenia w Ośrodku Kultury do 21 listopada u pani Bogumi-
ły Rososzczuk 
Warsztaty obejmują: 

poznanie techniki decoupage 
samodzielne wykonanie prac

Przyjdź i wykonaj niepowtarzalne prezenty świąteczne!

Warsztaty DECOUPAGE

fot. Ł. Wyleziński

fot. H. Gieleciński


