
To już trzecia kadencja Józefa
Zalewskiego, a druga z wyborów bez-
pośrednich na stanowisku Burmi-
strza Miasta i Gminy. W drugiej
turze wyborów spotkał się on z kan-
dydatką z listy Platformy Obywatel-
skiej Marią Bernacką-Rheims, zdo-
bywając 8091 głosów co stanowiło
52,38 proc. oddanych, ważnych gło-
sów. 

W Radzie Miejskiej kadencji
2006-2010 zasiada obecnie 23 człon-
ków. Najwięcej, bo aż 6 radnych re-
prezentuje Platformę Obywatelską RP.
Po 4 radnych mają: Samorządowe
Cerntrum, Nasz Sport i Kultura, Pra-
wo i Sprawiedliwość, Klub Rozwoju
Dróg i Metra Piaseczna. Jednego rad-
nego wprowadziło do rady Porozumie-
nie Samorządowe „Naprzód”.
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CMYK

Iluminacja w Żabieńcu

● s. 4

Spotkania świąteczne

● s. 5

Sprawozdanie
burmistrza ● s. 7

Orkiestra gra w Piasecznie
● s. 8

Ogłoszenia
● s. 6

Warto zobaczyć
w Piasecznie ● s. 7

Piaseczno po wyborach
Na nową przewodniczącą Rady Miejskiej w Piasecz-
nie wybrana została przez radnych Dorota Wysocka-
-Jońska reprezentująca w Radzie klub Platformy
Obywatelskiej. Podczas drugiej Sesji Rady Miejskiej,
która odbyła się 14 grudnia, Józef Zalewski złożył
ślubowanie, obejmując urząd Burmistrza Miasta
i Gminy Piaseczno, równocześnie zgodnie z ustawo-
dą zrzekł się mandatu radnego. Tego samego dnia
odbyła się trzecia sesja Rady Miejskiej, w trakcie któ-
rej Roman Witkowski - radny z listy Nasz Sport i Kul-
tura wybrany został na wiceprzewodniczącego Rady.

Przedstawiciele nowowybranych władz gminy Piaseczno przywitali zaproszonych na spotkanie wigi-
lijne w Urzędzie Miasta, które odbyło się 15 grudnia. Od prawej: burmistrz miasta i gminy Pia-
seczno Józef Zalewski, przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Wysocka-Jońska, wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Roman Witkowski

Wszyscy obserwujemy dynamiczny
rozwój naszej gminy. Zastanawiamy się
też, ilu nowych mieszkańców przybyło
w ostatnim czasie. Przedstawiamy ofi-
cjalne dane uwzględniające jedynie
osoby zameldowane w naszej gminie
na okres stały. 

Stan na 15 grudnia 2006 roku
- 57 068 mieszkańców gminy
Stan na 15 grudnia 2005 roku
- 54 930 mieszkańców gminy
Przybyło: 2138 osób
(w 2005 roku przybyło 2000 osób)

Ilu nas przybyło?

W samym mieście Piasecznie zameldowanych na czas stały jest 34 166 osób.

Konkurs „Bożonarodzeniowa Kartka“ 2006
Agata Rogowska - Gimnazjum w Złotokłosie

I miejsce w kategorii gimnazjum

fot. Ł. Wyleziński

4. sesja 

Rady Miejskiej odbędzie

się 28 grudnia

o godz. 14

w sali konferencyjnej

Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 

ul. Kościuszki 5

Zawody modeli Off-road
● s. 8
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Radni kadencji 2006-2010

Andrzej Hubl
Mgr inż. budownictwa, mieszka-

niec Józefosławia od 1998 roku. Pracuje
w firmie Admin. SC administrującej
osiedlami w Józefosławiu, stąd doskonale
zna bolączki mieszkańców. Jako priorytet
swojej działalności traktuje rozwój infra-
struktury Józefosławia, a w szczególności
budowę przepompowni wody w Józefo-
sławiu, remont i budowę dróg oraz po-

prawę komunikacji do Warszawy.

Dorota Kłos 
Pielęgniarka, lat 39. Jest matką 15-le-

tniego Mateusza i 12-letniej Oli. Razem
z mężem są rodowitymi mieszkańcami gmi-
ny Piaseczno, a od ponad 10 lat mieszkań-
cami Głoskowa Letnisko. Od 1997 r. pra-
cuje jako pielęgniarka w Wiejskim Ośrodku
Zdrowia w Głoskowie i w dwóch szkołach:
Głoskowie i Złotokłosie na stanowisku pie-
lęgniarki szkolnej. Ukończyła studia wyższe
na wydziale lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, uzu-
pełniając tytuł magistra Zdrowia Publicznego. Od 1997 r. wspiera
i współpracuję z LKS Victoria Głosków. Jako pielęgniarka szkolna
stara się wpływać na świadomość uczniów w zakresie zdrowego sty-
lu życia. Pracując jako pielęgniarka środowiskowa, dba o zdrowie
pacjentów, stara się ułatwiać życie i pomagać w potrzebie osobom
starszym, niepełnosprawnym oraz wszystkim tym, dla których pie-
lęgniarka pozostaje kimś, do kogo zawsze można się zwrócić o po-
moc w trudnych chwilach.

Gerard Burzyński
Absolwent Liceum im. Emilii Plater

w Zalesiu Dolnym oraz Wydziału Leśnego
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Wieloletni pracownik naukowy
Instytutu Badawczego Leśnictwa,. doktor nauk
leśnych. Prowadził badania z zakresu hodowli
lasu i selekcji drzew leśnych, brał udział
w międzynarodowych badaniach nad
daglezją oraz dębami, w którym
był koordynatorem krajowym. Opracował no-

wy układ planowania doświadczeń rodowych opublikowany w między-
narodowym czasopiśmie „Silva Genetica”. Jest rzeczoznawcą SITL i PD
w dziedzinie leśnictwa oraz przewodniczącym komisji współpracy z za-
granicą przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Leśnego. Od-
znaczony złotą odznaką. Skarbnik Parafialnego Oddziału Akcji Katolic-
kiej. Po przejściu na emeryturę w 1999 roku ukończył doktorat i zdał
egzamin na pilota wycieczek zagranicznych. W Roku Świętym 2000 był
wolontariuszem i zostałem przyjęty na indywidualnej audiencji przez
Ojca Świętego. Organizował pielgrzymki do Ziemi Świętej, Lourdes,
Fatimy i Rzymu. Członek Solidarności od 1980 roku, a od 2003 jestem
członkiem Ligi Polskich Rodzin W kadencji Rady Miejskiej 2002-2006
- Jako przewodniczący komisji ochrony środowiska i ładu przestrzen-
nego. Był współautorem planu gospodarki odpadami, regulaminu
utrzymania porządku i czystości oraz wprowadzenia selektywnej zbiór-
ki odpadów w gminie.

Jarosław Choiński
Lat 45, żona Ewa, córka Kasia. Mieszka na

osiedlu Słowicza w Piasecznie. Od sześciu lat,
tj. od początku powołania Wspólnoty Miesz-
kaniowej „Albatros”, jest członkiem zarządu
tej wspólnoty. Aktywnie pracuje nie tylko we
własnej wspólnocie, ale także działa na rzecz
integracji i wspólnych wystąpień wszystkich
wspólnot z osiedla Słowicza. Przyczynił się
w ostatnim okresie m.in.: do złożenia interpe-
lacji poselskiej nr 8009 w 2004 r. w sprawie osiedla Słowicza, a także
do spotkania zarządów wspólnot z osiedla z przedstawicielami gminy
i starostwa piaseczyńskiego u wojewody mazowieckiego. 

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, adiunktem, dok-
torem nauk fizycznych. Specjalizuje się w fizyce jądrowej i technikach
akceleratorowych, głównie cyklotronach. Jest zatrudniony na stanowi-
sku zastępcy dyrektora Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów
Uniwersytetu Warszawskiego.

Katarzyna Biernadska-Hernik
Od 15 lat jest związana z piaseczyń-

skim Ośrodkiem Kultury, najpierw jako czło-
nek zespołu Parasol Poetica, a od 1994 r. do
chwili obecnej jako pracownik Ośrodka. Rów-
nolegle przez te wszystkie lata uczyła wychowa-
nia muzycznego w Prywatnym Gimnazjum
nr 2 i Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 72
w Jazgarzewszczyźnie. 

Z wykształcenia jest pedagogiem spe-
cjalnym (Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji w War-
szawie - pedagogika resocjalizacyjna), w grudniu tego roku kończy Po-
dyplomowe Studia Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi
na Uniwersytecie Warszawskim. 

Ma wspaniałą rodzinę i wyjątkowych przyjaciół. W wolnych chwi-
lach gra na pianinie, gitarze, śpiewa, maluje, jeździ na nartach, rowerze,
słucha muzyki i spotyka się z ludźmi. 

Jej marzeniem jest, żeby wzorem innych miast - satelit Warszawy,
powstało w Piasecznie prawdziwe Centrum Kultury z salą widowisko-
wo-kinową, pracowniami artystycznymi, galerią. Obecny budynek
Ośrodka Kultury jest zbyt mały, odsunięty od centrum Piaseczna, nie
ma w nim warunków do organizowania zajęć artystycznych i imprez
kulturalnych. 

Inne pomysły? Scena plenerowa w parku, Młodzieżowy Dom Kul-
tury, klasy integracyjne dla dzieci z dysfunkcjami, ścieżki rowerowe, ska-
te park i wiele wiele innych. 

Jeśli ktoś ma pomysły, jak można pomóc, radna zaprasza na dyżur
w każdy drugi wtorek miesiąca do Ośrodka Kultury, ul. Kościuszki 49
godz. 17.00.
katarzyna.hernik@kulturalni.pl

Leszek Henryk Nowacki
59 lat, żonaty, ojciec i dziadek. Na-

uczyciel i trener. Mieszka w gminie od
ponad 50 lat i praktycznie całe życie
związany jest z Piasecznem i piaseczyń-
skim sportem. Jako zawodnik reprezen-
tował Piaseczno z dobrymi wynikami
w piłce nożnej i tenisie stołowym. 

Obecnie pracuje w Gminnym Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji w Piasecznie jako
trener - wychowawca dzieci i młodzieży
w sekcji tenisa stołowego. Jego wychowankowie zdobyli kilka-
naście medali mistrzostw Polski. Za swoją pracę został wyróż-
niony najwyższą (złotą) odznaką Polskiego Związku Tenisa Sto-
łowego. Jest członkiem zarządu Mazowieckiego Okręgowego
Związku Tenisa Stołowego. Wolne chwile poświęca na wędko-
wanie.

Piotr Kubal
Urodzony 25.07.1968 r. w Rzeszowie.

Żonaty, ma dwie córki. Jest absolwentem Wy-
dzialu Farmaceutycznego Akademii Medycznej
w Warszawie, ukończył kierunek technologicz-
ny, skończył także studia podyplomowe zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem i marketing w Szko-
le Głównej Handlowej. Pracuje w Polfie War-
szawa SA, jest także prezesem Zarządu Stowa-
rzyszenia Kultury Fizycznej OPP Klub Brydżo-
wy Polfa Warszawa. Hobby: literatura, teatr, brydż, sport.

Piotr Tomasz Obłoza
Mieszkaniec Piaseczna związany z nim

od najmłodszych lat - szkoła podstawo-
wa, liceum ogólnokształcące. Studia: Po-
litechnika Warszawska - Wydział Inżynie-
rii Lądowej, jest mgr inż. budownictwa.
Praca: Starostwo Powiatowe w Piasecz-
nie, wydział architektoniczno-budowlany
oraz ratownik na basenie GOSiR-u
w Piasecznie. 

Działalność: Harcerz, czynny instruk-
tor ZHP, działacz PCK oraz PTTK. Od kilkunastu lat działacz
WOPR - obecnie prezes Piaseczyńskiego Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego. 
Otwarty na problemy i potrzeby ludzi, pracowity, dobry orga-
nizator. 
Hobby: koszykówka, żeglarstwo, płetwonurkowanie, wycieczki
w góry, książki, kino, teatr. 

Założenia wyborcze: zwiększenie bezpieczeństwa, wyjście
policjantów do ludzi, więcej policjantów na naszych ulicach,
doprowadzenie do obniżki ceny ciepła - niższe ceny ciepła to
niższy czynsz, zdrowa i smaczna woda z własnego ujęcia, zacho-
wanie kolejności inwestycyjnej i ładu architektonicznego,
mieszkania dla najbardziej potrzebujących, drogi dojazdowe,
parkingi, zieleń i place zabaw dla dzieci na każdym osiedlu,
młodzież - nasza przyszłość, szkoły przyjazne dzieciom - sale
gimnastyczne, odpowiednie zaplecze, zorganizowane formy
wypoczynku pozalekcyjnego - kursy, zawody, pokazy, zajęcia
kulturalne i rozrywkowe - zajęcia w Ośrodku Kultury, sport dla
każdego m.in. - ścieżki rowerowe, boiska, place sportowe,
stworzenie ścieżek edukacyjnych, ścieżek zdrowia, oznaczenie
szlaków turystycznych, miejsca spotkań dla młodzieży (dysko-
teka, kawiarnia, pub), zorganizowanie bezpiecznego wypoczyn-
ku nad wodą - łódki, kajaki, służba ratownicza, czyste miasto,
las i woda - zadbane miejsca wypoczynku.
Tel. 602 621 145, e-mail: p.obloza@piaseczno.pl

Teresa Borowska 
Mieszka w Piasecznie od 40 lat. Obecnie

jest na emeryturze. Swoje doświadczenie za-
wodowe pragnie wykorzystać w służbie miesz-
kańcom. Pracując w komisjach: promocji,
zdrowia i opieki społecznej oraz prawa, handlu
i porządku publicznego, chce dbać o dobro
mieszkańców naszego miasta, a także o jego
rozwój. 

Pragnie być radną, która poświęci swój
czas dla każdego, kto będzie tego potrzebował. Swoje hasło wyborcze:
„Twoja radna w Twojej sprawie” prosi traktować dosłownie. Służąc
mieszkańcom, gorąco zaprasza do współpracy.
Telefon komórkowy 0 692 446 433.

Wojciech Kaczorowski 
Mieszkaniec Zalesia Górnego, 54

lata, żonaty - żona Barbara, dwóch synów
Marcin 28 lat oraz Piotr 23 lata, synowa Syl-
wia i wnuczka Oliwia. Właściciel zakładu
wulkanizacyjnego od 25 lat. Radny w latach
2002-2006. 

Jego priorytetem jest poprawa wize-
runku Zalesia Górnego, budowa nowych na-
wierzchni ulic, budowa przedszkola i gimna-

zjum oraz adaptacja obecnego gimnazjum na dom kultury.

Zbigniew Mucha
Jest nauczycielem, przez 30 lat praco-

wał w szkolnictwie specjalnym. Członek
Unii Polityki Realnej. Żona Maria - pro-
wadzi księgarnię w Piasecznie, syn Miko-
łaj jest uczniem LO w Piasecznie. Od
wielu lat współpracuje z Caritas przy pa-
rafii św. Anny, jest członkiem Społeczne-
go Komitetu Renowacji Cmentarza Para-
fialnego, pomysłodawcą i przewodniczą-
cym kapituły Nagrody im. Stefana Kisielewskiego „Kisiel dla
młodych” przyznawanej młodym, niepokornym mieszkańcom
Piaseczna. Radny dwóch poprzednich kadencji, autor uchwał
m.in. o zaniechaniu przez gminę poboru podatku od spadków
i darowizn, uchwały o sprzedaży za 5 proc. wartości nierucho-
mości oddanych w użytkowanie wieczyste, autorem uchwały -
apelu do Sejmu RP o wprowadzenie większościowej ordynacji
wyborczej w okręgach jednomandatowych. 

Wspiera: budżet zadaniowy, uchwały obywatelskie, part-
nerstwo publiczno-prywatne, ulgi dla małych i średnich firm,
ograniczenie hałasu, rozwój oświaty, prywatyzację, powołanie
naczelnego architekta miasta.

Andrzej Mizerski
Lat 37, żona Anna i trzy córki: Kasia,

Asia i Basia. Od 16 lat prowadzi działal-
ność gospodarczą - skład materiałów bu-
dowlanych. Mieszka w Piasecznie od
34 lat. Cała jego najbliższa rodzina jest
także związana z Piasecznem. Sponsoruje
działalność klubów sportowych. Za swoje
najważniejsze zadanie uważa budowę ka-
nalizacji, budowę nowych nawierzchni
dróg i poprawę stanu istniejących oraz upowszechnianie maso-
wego sportu.

Ryszard Andrzej Podlaski
Mieszkaniec Zalesia Dolnego

Antoni Rosłon
53 lata, zamieszkały w Woli Gołkow-

skiej. Radny Rady Miejskiej czterech ka-
dencji od 1994 roku. Pełnił funkcje:
2006 - przewodniczącego Rady Miejskiej,
1999-2005 - przewodniczącego komisji
rewizyjnej, 1995-1998 - wiceprzewodni-
czącego Rady Miejskiej, 1994 - przewod-
niczącego komisji inwentaryzacyjnej. Po-
nadto uczestniczył w pracach komisji: fi-
nansów i inwestycji, polityki gospodarczej, zdrowia i opieki
społecznej. 
W obecnej kadencji pragnie skoncentrować swoją działalność
na: 
- wdrożeniu w życie zapisów zawartych w Studium Uwarunko-
wań i Kierunków Rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno poprzez
uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego; 
- zrealizowaniu programu budowy oczyszczalni ścieków w Pia-
secznie oraz rozbudowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
w całej gminie; 
- poszerzeniu ulicy Puławskiej i obwodnicy Piaseczna; 
- zwiększeniu częstotliwości kursowania komunikacji zbioro-
wej
- budowie nowych placówek oświatowych
- modernizacji i budowie dróg gminnych
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Dorota Wysocka-Jońska
Przewodnicząca Rady Miejskiej,

wybrana do rady z listy Platformy Obywa-
telskiej RP. Jest urodzoną piaseczynian-
ką, obecnie mieszka na osiedlu przy
ul. Młynarskiej. Od wielu lat pracuje
w Muzeum w Wilanowie na stanowisku
specjalisty ds. zamówień publicznych.
Podczas działalności w Radzie Miejskiej
będzie się starała konsekwentnie realizo-

wać swój program wyborczy, w szczególności interesuje ją ko-
munikacja z Warszawą, stan dróg lokalnych, rewitalizacja mia-
sta i szeroko rozumiana ekologia.
d.jonska@onet.eu

Jolanta Małgorzata Roszkiewicz 
Jej rodzinnym miastem jest Konstancin,

jednak od 1989 roku mieszka w Zalesiu Gór-
nym, gdzie prowadzi karczmę Stara Chata. Ma
dwóch dorosłych synów bliźniaków: Huberta
i Roberta. Chce dołożyć wszelkich starań, aby
zrobić dla swojego pięknego Zalesia jak najwię-
cej, wspomagając też Radę Miasta w poczyna-
niach dla innych obszarów gminy.

Józef Wierzchowski 
Ukończył studia wyższe na Wydziale

Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Z Piasecznem związany od 1980 r. Pracowałe
w ZKK UNITRA -POLKOLOR na stanowisku
kier. wydz. Jest jednym z założycieli i realizato-
rów Spółdzielni Mieszkaniowej PATRONAT-3,
od 1981 r. wiceprezes Zarządu, od 1991 r.
prezes Zarządu Spółdzielni. 

Radny kadencji 1998-2002 - prze-
wodniczącym komisji polityki gospodarczej
oraz członek komisji finansów.

Radny kadencji 2002-2006 - przewodniczący Rady Miejskiej od
2002 do poł. 2006 roku, pracował też w komisji finansów i komisji
sportu.

Michał Stanisław Szweycer
Mieszkaniec Józefosławia. Asystent Spo-

łeczny wicemarszałka Sejmu Bronisława Komo-
rowskiego. Student nauk politycznych na Uni-
wersytecie Warszawskim. Absolwent Szkoły Li-
derów Społeczeństwa Obywatelskiego. Wolon-
tariusz organizacji charytatywnych. Zwolennik
zmiany planów zagospodarowania przestrzen-
nego, tak aby nowe inwestycje nie wywoływały
konfliktów społecznych. Dostrzega potrzebę
stworzenia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
i drogowej odpowiadającej potrzebom mieszkańców oraz nowych form
komunikacji z Warszawą, w tym komunikacji szynowej.

Roman Tomasz Witkowski
34 lata, żona Anna, dwóch synów Kamil

i Michał. Od urodzenia jest związany ze Zło-
tokłosem. Ma wykształcenie wyższe, ukończył
Politechnikę Warszawską w zakresie automa-
tyka i inżynieria komputerowa oraz Studium
Menedżerskie European Organization for
Quality. Pracuje w Instytucie Energetyki,
gdzie zajmuje się pomiarami różnych wielko-
ści fizycznych oraz współpracuje z zespołem
ds. certyfikacji wyrobów. Poza pracą zawodo-
wą aktywnie uczestniczy w życiu społecznym,
współpracując z lokalnymi organizacjami, m.in. LKS Perła Szczaki-Zł-
otokłos, Ochotnicza Straż Pożarna, Polski Komitet Pomocy Społecz-
nej. W wolnych chwilach lubi grać w piłkę nożną, obejrzeć ciekawą
sztukę teatralną lub posurfować w sieci internetowej.

Mariusz Słowik
Radny Rady Miejskiej w Piasecznie

III, IV i V kadencji. Lat 31. Od pokoleń zwią-
zany z ziemią piaseczyńską. W wieku 23 lat zo-
stał radnym Rady Miejskiej w Piasecznie, ma-
jąc 27 lat został wybrany na drugą, a w wieku
31 lat na trzecią kadencję, którą obecnie spra-
wuje. Prezes stowarzyszenia Piaseczyński Klub
Rozwoju, bezpartyjny. Zwolennik koncepcji
przedłużenia Metra do Piaseczna, budowy tra-
sy Puławska-bis i rozwoju infrastruktury dro-

gowej. Doktorant nauk prawnych. Ukończył trzy fakultety: mgr prawa,
mgr ekonomii, mgr administracji publicznej. Absolwent Uniwersytetu
Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i WSE. Specja-
lizuje się w prawie europejskim, administracyjnym i zagospodarowania
przestrzennego. Jest Aplikantem Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie.

Krzysztof Roman Tarchalski MagdalenaWoźniak
Radna klubu PO, właściciel i redak-

tor naczelny gazety „Co i jak”. 
Za najważniejsze w tej kadencji uwa-

ża uszczegółowienie i sprecyzowanie pla-
nów zagospodarowania przestrzennego,
bo to one decydują o przyszłym kształcie
i wyglądzie naszego miasta i to one - do-
puszczając intensywną zabudowę - są
przyczyną konfliktów społecznych
i wszystkich naszych dzisiejszych problemów związanych z nie-
wydolną komunikacją i infrastrukturą. 

Kontakt: tel. 603 543 123 lub e-mail: coijak@onet.eu

Józef Zalewski
W związku z wyborem na stanowisko burmistrza miasta

i gminy Paiseczno zrzekł się mandatu radnego.

Sesję, która odbyła się 14 grud-
nia, otworzyła i poprowadziła prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Dorota
Wysocka - Jońska. 

Po przyjęciu protokołu z pierwszej
sesji sprawozdanie z działalności za
okres między sesjami przedstawili
przewodnicząca Rady i burmistrz Jó-
zef Zalewski. Następnie radni składali
wnioski i interpelacje. 

Pierwsza uchwała Rady dotyczyła
wyboru wiceprzewodniczącego Rady.
Na tę funkcję wybrany został Roman
Witkowski. 

Radni powołali 8 stałych komisji
w następujących składach: 

I Komisja finansów
i inwestycji: 
1. Hubl Andrzej
2. Kaczorowski Wojciech 
3. Kubal Piotr Cezary
4. Mucha Zbigniew Tadeusz
5. Rosłon Antoni Krzysztof

- przewodniczący
6. Roszkiewicz Jolanta Małgorzata. 
7. Tarchalski Krzysztof Roman
8. Wierzchowski Józef
9. Witkowski Roman Tomasz

II Komisja ochrony środowiska
i ładu przestrzennego: 
1. Burzyński Gerard
2. Mucha Zbigniew Tadeusz
3. Nowacki Leszek Henryk
4. Obłoza Piotr Tomasz

- przewodniczący
5. Słowik Mariusz
6. Szweycer Michał Stanisław
7. Woźniak Magdalena Anna

III Komisja oświaty i kultury: 
1. Biernadska-Hernik Katarzyna
2. Burzyński Gerard
3. Choiński Jarosław
4. Mucha Zbigniew Tadeusz

- przewodniczący
5. Nowacki Leszek Henryk
6. Rosłon Antoni Krzysztof
7. Tarchalski Krzysztof Roman

IV Komisja polityki
gospodarczej: 
1. Choiński Jarosław
2. Hubl Andrzej
3. Podlaski Ryszard Andrzej
4. Rosłon Antoni Krzysztof
5. Szweycer Michał Stanisław
6. Tarchalski Krzysztof Roman
7. Wierzchowski Józef

- przewodniczący
8. Witkowski Roman Tomasz
9. Woźniak Magdalena Anna

V Komisja prawa, handlu
i porządku publicznego: 
1. Borowska Teresa
2. Hubl Andrzej
3. Kaczorowski Wojciech
4. Mizerski Andrzej
5. Obłoza Piotr Tomasz
6. Podlaski Ryszard Andrzej
7. Roszkiewicz Jolanta Małgorzata
8. Słowik Mariusz
9. Wysocka-Jońska Dorota

VI Komisja promocji: 
1. Biernadska-Hernik Katarzyna
2. Borowska Teresa
3. Kłos Dorota
4. Kubal Piotr Cezary
5. Mizerski Andrzej
6. Słowik Mariusz
7. Szweycer Michał Stanisław
8. Woźniak Magdalena Anna

- przewodnicząca

VII Komisja sportu: 
1. Biernadska - Hernik Katarzyna
2. Kłos Dorota
3. Mizerski Andrzej
4. Nowacki Leszek Henryk

- przewodniczący
5. Obłoza Piotr Tomasz
6. Podlaski Ryszard Andrzej
7. Witkowski Roman Tomasz

VIII Komisja zdrowia i opieki
społecznej: 
1. Borowska Teresa
2. Burzyński Gerard
3. Choiński Jarosław

4. Kaczorowski Wojciech
5. Kłos Dorota - przewodnicząca
6. Kubal Piotr Cezary
7. Roszkiewicz Jolanta Małgorzata
8. Wierzchowski Józef
9. Wysocka-Jońska Dorota

Powołane zostały także:

Komisja rewizyjna: 
1. Michał Szweycer - przewodniczący
2. Antoni Rosłon
3. Józef Wierzchowski
4. Mariusz Słowik
5. Krzysztof Tarchalski

Komisja inwentaryzacyjna: 
1. Roman Witkowski
2. Ryszard Podlaski
3. Gerard Burzyński - przewodniczący
4. Wojciech Kaczorowski

Ustalono również maksymalną
liczbę osób w komisjach na 9 człon-
ków spośród radnych.

Koleją uchwałą Rada ustaliła wy-
nagrodzenie dla burmistrza miasta
i Gminy Piaseczno w następującej wy-
sokości: 
Wynagrodzenie zasadnicze
- 4960,00 zł
Dodatek funkcyjny - 1950,00 zł
Dodatek specjalny - 40 proc. wyna-
grodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego, tj. 2764,00 zł 
Dodatek za wysługę lat - 20 proc. wy-
nagrodzenia zasadniczego,
tj. 992,00 zł.

Ostatnią uchwała radni stwierdzili
wygaśnięcie mandatu radnego Rady
Miejskiej w Piasecznie Józefa Zalew-
skiego w związku z wyborem na bur-
mistrza miasta i gminy Piaseczno. 

Po odpowiedziach na wnioski i in-
terpelacje sesję zakończono

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

internetowej
www.piaseczno.eu

Sprawozdanie z 3. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

Burmistrz Józef Zalewski odbiera zaświadczenie o wyborze z rąk Przewodniczącego Gminnej Komi-
sji Wyborczej Tomasza Witkowskiego

fot. D. Putkiewicz

Po raz pierwszy po wyborach nowa rada zebrała się 27 listopada
2006 r. Obrady poprowadził zgodnie z przepisami najstarszy radny-
-senior Gerard Burzyński. 

Wszyscy radni złożyli uroczyste ślubowanie, poczym sesja została
przerwana. 

Sesję dokończono 7 grudnia, kiedy to radni wybrali na stanowi-
sko Przewodniczącego Rady Miejskiej Panią Dorotę Wysocką-Jo-
ńską, reprezentującą w radzie Platformę Obywatelską RP, która zdo-
była w wyborach najwięcej, bo aż 6 mandatów. 

Sesja, która odbyła się 14 grudnia została zwołana przez Komisa-
rza Wyborczego, w celu złożenia ślubowania i objęcia urzędu burmi-
strza przez Józefa Zalewskiego. Po odebraniu zaświadczenia o wybo-
rze na urząd burmistrza z rąk Przewodniczącego Gminnej Komisji
Wyborczej Tomasza Witkowskiego, Józef Zalewski złożył uroczyste
ślubowanie przed Radą Miejską.

Sprawozdanie z 1. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

Sprawozdanie z 2. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie



W piaseczyńskim konkursie
udział wzięło 11 szkół, które re-
prezentowane były przez
uczniów klas IV, V i VI. Ich za-
daniem było wykonanie prac li-
teracko-plastycznych odnoszą-
cych się do spraw bezpieczeń-
stwa. Pełen podziwu dla wyko-
nania prac był przewodniczący
jury - zastępca komendanta KPP
w Piasecznie Sławomir Ołda-
kowski, który podkreślał też wy-
soką wartość merytoryczną za-
wartych w pracach informacji.
Prace oprócz przedstawicieli po-
licji oceniali też pracownicy

Urzędu Gminy Piaseczno oraz „Ku-
riera Południowego”. 

Zwycięska drużyna w składzie:
Małgorzata Wichowska, Jędrzej
Mejzner i Żaneta Kośla, wykonała
dwustronną, składaną tablicę z pre-
zentacją. W nagrodę uczniowie
otrzymali radioodtwarzacze CD
z mp3 ufundowane przez burmistrza
gminy Piaseczno. W uroczystym
rozdaniu nagród i upominków dla
wszystkich drużyn uczestniczyli tak-
że przedstawiciele gmin Konstancin-
-Jeziorna i Lesznowola.
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Obiekt w Żabieńcu położony urokli-
wie na skraju lasu ma jedną z najładniej-
szych nawierzchni trawiastych w naszej
gminie. W tym roku przez tydzień ćwi-
czyli tam młodzi zawodnicy ze szwedzkiej
partnerskiej gminy Upplands Vasby. 

Modernizacja boiska w Żabieńcu ob-
jęła budowę nowego oświetlenia oraz in-
stalację piłkochwytów. W ramach mo-
dernizacji wykonano oświetlenie płyty
boiska za kwotę 112 395 zł oraz zamon-
towano siatkę zabezpieczającą (zw. łapacz
piłek lub piłkochwyt) za 24 400 zł. Na
każdym z sześciu stalowych masztów
o wysokości 14 metrów zamontowano
po 3 projektory firmy Kolloseum. Poje-
dynczy projektor ma moc 1000 W, dzię-
ki czemu natężenie oświetlenia na płycie
boiska wynosi średnio ponad 100 luksów. 

Projekt i dokumentację za kwotę
13.542 zł wykonała firma Energo-Mix -
Piotr Gieleciński. Prace budowlane wy-
konała firma - Zakład Usług Elektrycz-
nych „Elprzem” Mieczysław Prędota.

Kilka miesięcy wcześniej zamonto-
wane zostały na stadionie plastikowe
krzesełka, wyremontowana została
szatnia oraz przeprowadzona renowa-
cja boiska. 

W ostatnich tygodniach ukończone
zostały też prace przy budowie boiska
ze sztuczną nawierzchnią w Zalesiu

Górnym. Obok boiska w przyszłym ro-
ku powstanie bieżnia lekkoatletyczna.
W tym roku wykonany został również
budynek z przeznaczeniem na zaplecze
socjalne dla potrzeb klubu sportowego
Laura w Chylicach oraz projekt oświe-
tlenia boiska w Jazgarzewie, zostanie
zamontowane w przyszłym roku.

Iluminacja w Żabieńcu
Stadion LKS Jedność Żabieniec zyskał nowe sztuczne oświetlenie płyty boiska.
W sobotę 16 grudnia odbyła się uroczystość, podczas której wręczone zostały od-
znaczenia PZPN i MZPN dla miejscowych działaczy sportowych, następnie ks. Sta-
nisław Baranowski poświęcił obiekt, zaś zawodnicy LKS Jedność Żabieniec oraz
LKS Victoria Głosków rozegrali towarzyskie spotkanie przy sztucznym świetle. 

Poznajmy się bliżej
W XII edycji konkursu organizowanego przez Komendę Stołeczną Policji oraz Mazowiec-
kie Kuratorium Oświaty udział wzięło jedenaście szkół podstawowych z powiatu piaseczyń-
skiego. Zwycięzcami zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Za-
lesiu Górnym, którzy reprezentować będą nasz powiat w wojewódzkim etapie konkursu. 

Piaseczno i okoliczne miejscowości
intensywnie się rozbudowują. Przybywa
nowych domów, pojawiają się nowe uli-
ce. Dlatego mapy dość szybko się dezak-
tualizują. 

Na wydanych kilka lat temu planach
nie są zaznaczone całe nowopowstałe
osiedla. Dlatego bardzo potrzebna jest
dobra, aktualna mapa gminy. Urząd Mia-
sta wyszedł naprzeciw oczekiwaniom
i uruchomił nowoczesny, interaktywny
serwis. 

Mapa obejmuje teren całej gminy.
Można ją oglądać w różnych skalach -
płynnie przybliżać i oddalać. Na mapie
zaznaczono ważne obiekty - szkoły,

przedszkola, instytucje publiczne, a także
zabytki, kościoły, ciekawe miejsca do od-
wiedzenia. Można także sprawdzić prze-
bieg tras autobusów, szlaków pieszych
i rowerowych. 

Najważniejsze obiekty są opisane -
klikając, można poznać ich historię lub
dowiedzieć się np. w jakich godzinach są
czynne. 

Mapa będzie na bieżąco aktualizowa-
na - dodawane będą nowo powstające
ulice, kolejne obiekty będą opisywane.
Mamy nadzieje, że będzie przydatna za-
równo dla mieszkańców Piaseczna, jak
i dla odwiedzających nas gości. 

Interaktywna mapa Piaseczna
Serwis internetowy gminy Piaseczno - www.piaseczno.eu
- wzbogacił się o nowy, istotny element - interaktywną
mapę gminy. Można na niej znaleźć nie tylko poszcze-
gólne miejscowości czy ulice, ale także sprawdzić, jak
przebiegają trasy autobusów lub gdzie znajdują się waż-
ne instytucje. Mapa będzie na bieżąco aktualizowana.

Partnerami w tym projekcie były
organizacje pozarządowe i samorządy
kilku miast z Ukrainy i Mołdawii oraz
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
i 4 wybrane miasta ze strony polskiej,
w tym Piaseczno. 

Projekt polegał na przekazaniu
partnerom z tych państw wiedzy i do-
świadczeń dotyczących wprowadzonej
w Polsce w latach dziewięćdziesiątych
reformy samorządu terytorialnego
oraz problematyki współpracy samo-
rządu z organizacjami pozarządowymi
w obszarze realizacji celów i zadań na
rzecz mieszkańców polskich miast
i gmin. 

W ramach projektu doszło m.in.
w dn. 27 listopada br. do wizyty stażo-
wej 40-osobowej grupy przedstawi-
cieli samorządów i organizacji poza-
rządowych Ukrainy i Mołdawii w Pia-
secznie. Spotkali się oni z burmi-
strzem oraz przedstawicielami organi-
zacji i instytucji piaseczyńskich reali-
zujących cele polityki społecznej, kul-

turalnej i socjalnej dla mieszkańców
naszej gminy: Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Miej-
skiego Ośrodka Kultury, Towarzystwa
Przyjaciół Piaseczna, Fundacji Pomo-
cy Bezrobotnym i Bezdomnym, piase-
czyńskiego oddziału Polskiego Komi-
tetu Pomocy Społecznej i Koła Go-
spodyń Wiejskich ze Złotokłosu. Go-
ście zwiedzili także miasto oraz Po-
wiatową Komendę Policji, gdzie duże
wrażenie wywarł na nich system mo-
nitoringu wizyjnego miasta, nie spoty-
kany jeszcze w ich miejscowościach. 

Pozostając pod wrażeniem tego,
co tutaj usłyszeli i zobaczyli, wielu go-
ści złożyło zapewnienia rychłego na-
wiązania bliższych więzi z naszym mia-
stem w celu wprowadzenia u siebie
podobnych rozwiązań. Zaowocuje to
być może kolejnymi umowami współ-
pracy z miastami Ukrainy i Mołdawii,
bowiem pierwsze sygnały w tej spra-
wie z ich strony już nadchodzą. 

Janusz Bielicki

SAMORZĄDOWCY I „POZARZĄDOWCY”
UKRAINY I MOŁDAWII W PIASECZNIE
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno uczestniczył w bieżą-
cym roku w dwóch projektach finansowanych przez Mi-
nisterstwo Spraw Zagranicznych, a dotyczących budowy
społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie i w Mołdawii. 

fot. D. Putkiewicz

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

fot. A. Grzegrzółka

W zeszłym roku na skwerze Kisiela oraz na rynku ozdo-
bione zostały lampkami korony drzew. W tym roku zaku-
pionych zostało 70 świecących ozdób w kształcie dzwon-
ków i gwiazdek, które zamontowane zostały na słupach.
Dekoracja zostanie zdjęta po okresie świątecznym, prze-
chowana i zamontowana w przyszłym roku.

Świąteczne ozdoby
Wzdłuż ulicy Puławskiej oraz Kościusz-
ki Urząd Miasta zainstalował na słu-
pach świecące ozdoby świąteczne. Jeśli
ten sposób dekorowania miasta przy-
padnie mieszkańcom do gustu, będzie
w przyszłym roku rozbudowywany. 

fot. Ł. Wyleziński



W andrzejki wychowawczynie
grup przebrane za wróżki, w scenerii
przypominającej zaczarowaną krainę
bawiły się razem ze swoimi podopiecz-
nymi. Wróżby odbywały się w jednej
sali, w drugiej zaś dyskoteka oraz róż-
nego rodzaju konkursy. Dzieci z nie-
cierpliwością wyczekiwały na swoją
kolejkę przy stoliku „Wróżki Joli”
- każde ciekawe swojej przyszłości.
Również dorosła część przedszkola nie
wzgardziła wróżbami. Z sali wróżb
wszyscy wychodzili zadowoleni. Dys-
koteka prowadzona przez „Wróżkę
Renatę” i „Wróżkę Kasię” trwała od
śniadania do obiadu. W tej sali organi-
zowane były również konkursy, w któ-
rych wszyscy bardzo chętnie brali
udział (zwłaszcza że medale miały
słodką postać). 

Jeszcze tego samego dnia rodzice
mogli obejrzeć zdjęcia z imprezy i wy-
słuchać relacji swoich pociech, które
zafascynowane dobrą zabawą i prze-
braniami swoich pań mówiły bardzo
dużo i bardzo chętnie. 

Spotkanie z Mikołajem odbyła się
4 grudnia. Zabawę zorganizowali arty-
ści z zespołu Złoty Dukat. Na począt-
ku wszyscy mieli okazję podziwiać
wspaniały spektakl w wykonaniu wyżej

wymienionych aktorów. Przedstawie-
nie odbywało się z mimowolnym
udziałem dzieci, które zaangażowane
w dialog z postaciami występującymi
„na scenie” wcale nie zauważyły, że
również są aktorami. Oczekiwanie na
przybycie św. Mikołaja trwało ok.
30 min. Nikt się jednak nie nudził
- wprost przeciwnie - dzieci bawiły się
znakomicie. Święty Mikołaj po gorą-
cym powitaniu włączył się do wspólnej
zabawy. Mimo podeszłego wieku ta-
niec - zarówno w grupie, jak i solo
- wychodził mu świetnie. Kiedy już
miał dość szaleństwa, rozdał prezenty
i z każdym chwilę porozmawiał. Nie
pominął także rady pedagogicznej,
która została obdarowana słodyczami
i miłym słowem. 

Przedszkole nr 7 w Zalesiu Gór-
nym często organizuje imprezy inte-
grujące dzieci, rodziców oraz kadrę
pedagogiczną. Teraz wszyscy z niecier-
pliwością oczekują na wspólną Wigilię,
która odbędzie się w ogrodzie, przy
świetle lampionów. Wspólne kolędo-
wanie i dzielenie się opłatkiem na
pewno rozgrzeje uczestników niezależ-
nie od temperatury na zewnątrz. 

Katarzyna Goździkowska

Mikołaj w przedszkolu
Przedszkole nr 7 w Zalesiu Górnym zorganizowało
w ostatnim czasie dwie imprezy dla dzieci. 30 listo-
pada nauczycielki przygotowały zabawę andrzejko-
wą, zaś 4 grudnia dzieci odwiedził Święty Mikolaj. 

Samorząd uczniowski prowadził kawiarnię z domowymi
ciastami. Firmy otworzyły stanowiska: kwiaciarnię, galerię z bi-
żuterią z wysp Bali, galerię z aniołami, ręcznie malowane bomb-
ki Artisana. Atrakcją dla najmłodszych była wata cukrowa oraz
malowanie twarzy. 

Również w tym roku przeprowadzony został konkurs „Kto
jest tym dzieckiem?”. Wszyscy obecni uczestniczyli w multime-
dialnej prezentacji zdjęć nauczycieli (zdjęcia nauczycieli pocho-
dziły z okresu ich dzieciństwa). Obecni musieli postarać się roz-

poznać, kto jest na zdjęciu. Do wygrania były kupony do salonu
kosmetycznego i atrakcyjne nagrody sponsorowane przez No-
kię. 

Najważniejsze, że dzięki wspaniałym sponsorom i znakomi-
tej frekwencji udało nam się zebrać dla szkoły w Jazgarzewie
6000 zł, czyli prawie dwa razy więcej niż w zeszłym roku. Dzię-
kuję Wszystkim za wielkie serce i pomoc najuboższym dzie-
ciom.

Maria Ludwicka - Organizatorka

Kiermasz w Jazgarzewie
W tym roku 6 grudnia w Szkole w Jazga-
rzewie odbył się kiermasz bożonarodze-
niowy, który połączony był z koncertem
grupy jazzowej 24ha oraz loterią fanto-
wą wspieraną przez przedsiębiorstwa:
Kosma Witolda Kosmali, Eveline Cosme-
tics, Salon Samochodowy pana Wajde-
majera, „Contim” Producenta Skarpet
pana Marka Chrzanowskiego, Bank
BPH, Bank Spółdzielczy, Galerię Sztuki
Użytkowej Art z Warszawy, hurtownię
odzieżową Samir-tex, Nokię.
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Jak co roku w okresie świątecznym instytucje,
stowarzyszenia, organizacje społeczne, kom-
batanckie i placówki oświatowe organizują
liczne spotkania wigilino-opłatkowe. Redak-
cja „Gazety Piaseczyńskiej” dziękuje za za-
proszenia i przeprasza, że nie mogła dotrzeć
na każdą uroczystość.

Spotkania świąteczne

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

fot. D. Putkiewiczfot. D. Putkiewicz

fot. Ł. Wyleziński

W Urzędzie Miasta 15 grudnia opłatkiem dzielili się samorządowcy, przedstawiciele organizacji
społecznych przedsiębiorcy, ludzie oświaty, kultury i sportu

Przed wejściem na salę
konferencyjną podczas wi-
gilii w Urzędzie Miasta
swoje świąteczne prace
przedstawili podopieczni
warsztatów terapii zajęcio-
wej z Zalesia Dolnego.
Można było je nabyć
wspierając działalność sto-
warzyszenia

Spotkanie wigilijne
w świetlicy Ośrodka

Kultury w Złotokłosie
zorganizowane 12

grudnia przez Zarząd
Miejsko-Gminnego

PKPS oraz Koło Gospo-
dyń w Złotokłosie

Piaseczyńskie Koło
Związku Kombatantów
i Byłych Więźniów Po-
litycznych zorganizo-
wało swoje spotkanie
opłatkowe 14 grudnia
w świetlicy przy ulicy
Szkolnej



W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi  BASZKÓWKA

Przypominamy, że każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, może składać uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 26 stycznia 2007 r.

Ogłoszenie

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi JAZGA-
RZEW zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
170/X/99 z dnia 26 maja 1999 r. (DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 86
poz. 2366 z dnia 16.09. 1999 r.) 

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU Nr 80, poz. 717) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały Nr 1400/LIV/2006 Ra-
dy Miejskiej w Piasecznie z dnia 31.08.2006 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Jazgarzew, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
170/X/99 z dnia 26 maja 1999 r. (DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 86 poz. 2366
z dnia 16.09.1999r.), obejmującej obszar zgodnie z załącznikiem graficznym
do uchwały. 
Przedmiotem zmiany planu jest przygotowanie terenów pod zabudowę jed-
norodzinną z zachowaniem zasad ochrony środowiska. 
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnio-
ski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
przy ul. Kościuszki 5 w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty opubliko-
wania niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
Józef Zalewski 

Ogłoszenie

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego części wsi GROCHO-
WA

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU Nr 80, poz. 717) zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały Nr
1397/LIV/2006 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31.08.2006 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części wsi Grochowa, obejmującej obszar zgod-
nie z załącznikiem graficznym do uchwały. 
Przedmiotem zmiany planu jest przygotowanie terenów pod zabudowę
jednorodzinną z zachowaniem zasad ochrony środowiska. 
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w terminie nie dłuższym niż 21 dni od
daty opublikowania niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski 

Ogłoszenie

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Zalesie Górne zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
395/XVII/03 z dnia 4.12.2003 r. Dz. (Urz. Woj. Maz. Nr 20, poz. 672 z dnia 30.01.2004 r.) 

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały Nr 1287/L/2006
z dnia 25.05.2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Zalesie Górne, obejmującej obszary, zgodnie z załącznikami graficznymi Nr 1 i Nr 2 do
w/w uchwały. 
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski na piśmie należy składać w kan-
celarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty opu-
blikowania niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Ogłoszenie

W sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego
części miasta Piaseczno, za-
twierdzonego uchwałą Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr
1099/LIII/2002 z dnia 25
kwietnia 2002 r. (Dz. Urz.
Woj. Maz. Nr 157 poz. 3456) 

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (DzU Nr 80, poz. 717)
zawiadamiam o podjęciu przez Ra-
dę Miejską w Piasecznie uchwały
Nr 1445/LVI/06 z dnia 21 wrze-
śnia 2006 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Pia-
seczno zatwierdzonego uchwałą
Rady Miejskiej w Piasecznie
Nr1099/LIII/2002 z dnia 25
kwietnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj.
Maz. Nr 157 poz. 3456) obejmu-
jącej obszar zgodnie z załącznikiem
graficznym do uchwał. Przedmio-
tem zmiany planu jest zmiana za-
sad obsługi komunikacyjnej tere-
nu. 
Zainteresowani mogą zgłaszać
wnioski do wyżej wymienionego
planu. Wnioski na piśmie należy
składać w kancelarii Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno przy ul. Ko-
ściuszki 5 w terminie nie dłuż-
szym niż 21 dni od daty opubliko-
wania niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać na-
zwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy. 

Burmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno

Józef Zalewski 

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego  części  miasta Piaseczno, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
1099/LIII/2002 z dnia 25 kwietnia  2002 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 157 poz. 3456)

Stosownie do art. 17  pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU Nr 80
poz. 717) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie: Nr 1055/XLIII/05 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno, zawiadamiam o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta
Piaseczno dla obszaru wyznaczonego granicami działek 46/3, 46/4, 47/3, 47/4 obr. 33 wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko , w dniach od 2 stycznia 2007 r. do 25 stycznia 2007 r., w pokoju nr 46, I piętro Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
przy ul Kościuszki 5  w Piasecznie. Dyskusja publiczna nad przyjętym w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 8 stycznia   2007 r. w godz. od 12.00 do 13.00 w  pok. 46, I piętro Urzędu  Miasta  i  Gminy  Piaseczno.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,  może składać uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2007 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Ogłoszenie

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego części wsi SIEDLISKA za-
twierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 627/LII/1998
z dnia 20 maja 1998r. 
Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (DzU Nr 80, poz. 717 zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały Nr 1453/LVI/06 Rady Miejskiej w Pia-
secznie z dnia 21.09.2006r. w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi SIEDLISKA I A, za-
twierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 627/LII/1998 z dnia
20.05.1998r. (Dz. Urz. Woj. Warsz. Nr44 poz. 146 i 147 z dnia 12.08.1998r.)
w zakresie dopuszczenia realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wol-
nostojącej na działkach o powierzchni mniejszej niż 1000m?, wydzielonych w ce-
lu realizacji wyznaczonego planem układu komunikacyjnego. 
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski na
piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Ko-
ściuszki 5, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty opublikowania niniejszego
ogłoszenia. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
Józef Zalewski

Ogłoszenie

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części
wsi  JESÓWKA I.

Przypominamy, że każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, może składać uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 26 stycznia 2007 r.

Ogłoszenie

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części
wsi  BĄKÓWKA.

Przypominamy, że każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, może składać uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 26 stycznia 2007 r. 

Ogłoszenie
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Potrzebujesz wsparcia? 

Gminny Punkt Konsultacyjny 
W centrum miasta działa punkt, w którym bezpłatnie

udzielane są porady dla osób, które znajdują się w trudnej
sytuacji życiowej. W Punkcie dyżurują:

psycholog, kurator sądowy, specjaliści

psychoterapii uzależnień,

instruktor terapii uzależnień,

którzy udzielają porad, pomagają w sytuacjach kryzysowych,
prowadzą spotkania wsparcia.

Godziny pracy Punktu Konsultacyjnego
Poniedziałek 11.00-20.00, Wtorek 11.00-20.00 

Środa 9.00-13.00, Czwartek 11.00-19.00
Piątek 11.00-15.00

Piaseczno pl. Piłsudskiego 10 (stara plebania) 
tel. 022 737 03 50, 022 737 03 51

(czynny w czasie dyżurów)
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Burmistrz
zatwierdził przetargi: 

na dostawę oprogramowania dla
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
Wykonawca - firma Reset Sp. z o. o.
z Motycz, za cenę ryczałtową brutto
91447,54 zł. 

na dostawę i wdrożenie systemu in-
formatycznego do obsługi miejsco-
wych planów zagospodarowania prze-
strzennego dla gminy Piaseczno. Wy-
konawca - firma „TG Konsulting”
Grochowski Tomasz z Warszawy, za
cenę ryczałtową brutto 71370 zł. 

na remont nawierzchni ul. Wilanow-
skiej w Józefosławiu i Piasecznie. Wy-
konawca - firma „Fal-Bruk” B. B. Z.
Falenta sp. j. z Warszawy, za cenę ry-
czałtową brutto 319685,96 zł. 

na wykonanie oświetlenia ulicy Po-
lnej w Henrykowie-Urocze. Wyko-
nawca - Zakład Konserwacyjno-Remo-
ntowy Sieci i Urządzeń Elektroenerge-
tycznych „Cieślikowski” z Wolicy, za
cenę ryczałtową brutto 32003,93 zł. 

na przygotowanie posiłków regene-
racyjnych dla podopiecznych Ośrodka
Pomocy Społecznej w Piasecznie. Wy-
konawca - firma „Solaren” PPHU To-
masz Bogucki z Piaseczna, za cenę ry-
czałtową brutto 5,03 zł za jeden posi-
łek. 

na utrzymanie porządku i czystości na
terenie miasta i gminy Piaseczno. Wyko-
nawca - konsorcjum firm: lider - „Puk
Sita Piaseczno” Sp. z o. o. z Piaseczna
oraz konsorcjant - „Sita Polska” Sp. z o.
o. z Warszawy

na budowę oświetlenia ulic: Wilgi,
Sowiej, Kormoranów, Bażanciej, Or-
lej, Sójki i Bukszpanowej w Bobrowcu.
Wykonawca - Zakład Robót Elektrycz-
nych - Marek Taraszewski z Góry Kal-
warii, za cenę ryczałtową brutto
202794,46 zł. 

Burmistrz
unieważnił przetargi: 

na wykonanie ścieżki edukacyjnej
w Zalesiu Dolnym - gmina Piaseczno,
gdyż nie złożono żadnej oferty niepod-
legającej odrzuceniu. 

Burmistrz
ogłosił przetargi: 

na budowę oświetlenia ulicznego
przy ul. Ketlinga, ul. Oleńki Bilewi-
czówny w Gołkowie oraz Azalii i Mal-
wy w Bogatkach. 

na dostawę ziemniaków, warzyw,
owoców dla Szkoły Podstawowej nr
1 w Piasecznie przy ul. Świętojańskiej
18 w okresie 01.01.2007 - 21.06.2007

na przebudowę głównej tablicy roz-
dzielczej w budynku Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno. 

na odbiór nieczystości stałych i płyn-
nych z posesji znajdujących się na tere-
nie Gminy Piaseczno, których właści-
ciele nie posiadają umów na wywóz
odpadów. 

W okresie 27 listopada do
14 grudnia burmistrz zajmował
się bieżącymi sprawami, m. in.
odbyły się następujące spotkania: 

3 grudnia - msza święta w kościele pw.
św. Anny, w trakcie której dokonano
Aktu Intronizacji Jezusa Króla. 

W dniach 8-14 grudnia burmistrz
uczestniczył w uroczystych spotka-
niach wigilijno-opłatkowych zorgani-
zowanych przez: 

Piaseczyński Klub Kobiet po Mastek-
tomii „Amazonki”; 

Polski Związek Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów; 

Polski Komitet Pomocy Społecznej
i Koło Gospodyń Wiejskich w Złoto-
kłosie; 

Związek Sybiraków Koło w Piasecz-
nie; 

Zarząd MG Polskiego Komitetu Po-
mocy Społecznej w Piasecznie; 

Zarząd Koła Polskiego Związku Nie-
widomych; 

Cech Rzemiosł Różnych, Spółdziel-
nię Rzemieślniczą i Spółdzielnię Bu-
dowlaną; 

Związek Kombatantów Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych Koło w Piasecznie; 

Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Piase-
czyńskiej. 

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

ustalono, że cztery główne zadania
realizowane w ramach Funduszu Spój-
ności należy rozbić na mniejsze zadania
i ogłaszać tak przetargi, aby była moż-

liwość składania ofert cząstkowych.
Dzięki temu więcej firm będzie mogło
wziąć udział w przetargach. Jedynie za-
danie polegające na rozbudowie
oczyszczalni ścieków w Piasecznie nie
będzie dzielone. Planowany termin
rozstrzygnięcia przetargów na: tzw. za-
danie I - rozbudowa oczyszczalni ście-
ków w Piasecznie i tzw. zadanie
II - rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Wólce Kozodawskiej, pompowni
wodociągowej „Raszyńska”, budowa
magistrali wodociągowej, budowa ka-
nalizacji sanitarnej w m. Żabieniec
i Siedliska etap I, Zalesie Górne - etap
VI i VIa to połowa marca 2007 roku. 

zapoznano się z elementami i założe-
niami programu do ewidencji dróg
opracowanego przez firmę „Trans-
comp” Sp. z o. o. Zgodnie z podpisa-
ną umową firma „Transcomp” doko-
nała przeglądu i przeprowadziła wizu-
alną ocenę stanu nawierzchni na od-
cinkach dróg gminnych w obszarze
miasta Piaseczno oraz dokonała analizy
porównawczej uzyskanych wyników
z analogicznymi wynikami uzyskanymi
w rezultacie wizualnej oceny stanu na-
wierzchni przeprowadzonej pod ko-
niec 2002 r. Dokonała również inwen-
taryzacji wybranej grupy technicznych
danych drogowych (oznakowanie pio-
nowe, latarnie) oraz wideo-rejestracji
poszczególnych dróg gminnych. Te
elementy zawarte są w opracowanym
programie do ewidencji dróg. Szczegó-
łowe materiały, opracowania przedsta-
wione przez firmę „Transcomp” zosta-
ły przekazane do wydziału gospodarki
komunalnej i mieszkaniowej. 

omówiono sprawę opłat za centralne
ogrzewanie w związku ze zmianą taryfy
dla ciepła od dnia 1 grudnia 2006.

Nowa taryfa dla ciepła nr 5 została za-
twierdzona w dniu 6 listopada 2006 r.
decyzją Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki Nr OWA-4210-15 (23)
/2006/183/TKc. Zgodnie z ww. taryfą
ustalono koszt jednostkowy c.o., który
wynosi 4,67 zł za m.kw. Obecnie obo-
wiązuje zaliczka na c.o. w wysokości
4,68 zł za m.kw. Na posiedzeniu Kie-
rownictwa ustalono, że nadal należy
pobierać zaliczkę na c.o. w wysokości
4,68 zł za m.kw. 

na posiedzeniu kierownictwa zdecy-
dowano, że przetargi na remonty i in-
westycje w placówkach oświatowych
powinny być rozpisywane przez Refe-
rat Zamówień Publicznych Urzędu
Miasta i Gminy, a nie przez poszcze-
gólne placówki oświatowe. 

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

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

Burmistrz przyjmuje
interesantów

w każdy
poniedziałek

po uprzednim
umówieniu spotkania.

Tel. 0 22 701 75 88

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przedstawia radnym sprawozda-
nie z pracy pomiędzy sesjami Rady. Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych
spraw i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo zajmowali się od 27 listopada
do 14 grudnia 2006 roku. 
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Autorzy, Ewa i Włodzimierz Bagieńscy - piase-
czyńscy historycy, honorowi obywatele miasta opo-
wiadają historię
miasta, przedsta-
wiając przeszłość
w y b r a n y c h
miejsc i budyn-
ków oraz ludzi
z nimi związa-
nych. Wydaw-
nictwo jest boga-
to zilustrowane,
zawiera też map-
kę nowo powsta-
łych szlaków spa-
cerowych po Pia-
secznie. 

Broszurka
jest do nabycia
w Muzeum Re-
gionalnym w Pia-
secznie. 

Po latach
starań udało się
utworzyć w Pia-
secznie Muzeum
R e g i o n a l n e ,
w którym miesz-
kańcy, zarówno

ci starsi, jak i młodsi mogą zapoznać się ze śladami
historii, pamiątkami i archiwaliami dotyczącymi lo-

sów Piaseczna. Bli-
sko sześciowieczna
historia miasta, jed-
nego z najstarszych
na Mazowszu, zasłu-
guje na pamięć i po-
winna być przekazy-
wana następnym po-
koleniom. 

Miastu daleko jesz-
cze do stanu jakiego
oczekują mieszkańcy,
dlatego wspólnym
zadaniem na najbliż-
sze lata powinno być
przywrócenie świet-
ności centrum mia-
sta. W tym celu opra-
cowany został Lokal-
ny Program Rewitali-
zacji, a jednym z jego
pierwszych efektów
będzie wyremonto-
wany w przyszłym ro-
ku rynek w Piasecz-
nie.

Warto zobaczyć w Piasecznie
„Piaseczno - zabytki architektury” - pod taką nazwą ukazało się
broszurowe wydawnictwo państwa Ewy i Włodzimierza Bagień-
skich przygotowane przez Muzeum Regionalne oraz Biuro Pro-
mocji i Informacji Gminy.

Turystyczne
szlaki spacerowe

W dzisiejszym zabiega-
nym i nerwowym świecie
mamy zbyt mało czasu i oka-
zji, by zerknąć na to, co nas
otacza, by zadumać się nad
nasza przeszłością. Często
przebiegamy - dosłownie -
obok miejsc, które napraw-
dę warto poznać, przyjrzeć
im się z bliska i uświadomić
sobie ich wartość. Nierzadko
nawet nie wiemy, że są one
obok nas. Ślady po ludziach,
ich działaniu i twórczości,
miejsca pamięci, zabytki kul-
tury są tuż, tuż - na wcią-
gnięcie ręki. 
Z tą myślą wytyczone zostały
w naszym mieście dwa tury-
styczne szlaki spacerowe
oraz ścieżka edukacyjna. Ko-
rzystając z opisów, map oraz
tablic informacyjnych, do-
wiedzieć będzie można się
o naszym mieście i jego hi-
storii czegoś więcej. Trasy
wytyczył i przygotował pa-
sjonat uroków ziemi piase-
czyńskiej, przewodnik tury-
styczny oraz instruktor kra-
joznawstwa regionu pan Sta-
nisław Hofman.



Ośrodek Kultury w Piasecznie - Styczeń 2007

STYCZEŃ 2007 W PIASECZYŃSKIM OŚRODKU KULTURY

5 stycznia godz. 18.00 NUCLEAR MOSHER PARTY 2 zagrają: 
FLAME BERG / Melodic Death Thrash/
HOSTILE / Thrash Death Metal/
CHAOSPHERE /Thrash Metal/
wstęp 8 zł

7 stycznia godz. 16.00 BAJKOWA NIEDZIELA - BAL PRZEBIERAŃCÓW
„Pociąg do Hollywood”, wstęp 8 zł 

7 stycznia godz. 19.30 teatr „ŁUPS” - spektakl „MAŁA”, wstęp wolny
9 stycznia godz. 20.00 kino „KULTURALNY MARIAN”

„Sens Życia wg. MONTHY PYTHON'A”

XV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

12 stycznia godz. 19.00 WOŚPOWISKO
- sala Ośrodka
Kultury
ul. Kościuszki 49,
wstęp wolny
(datki na WOŚP) 

13 stycznia godz. 19.00 WOŚPOWO- JAZZOWY
JAM SESSION 
sala Ośrodka Kultury
ul. Kościuszki 49
zagrają czołowi artyści sceny jazzowej 
między innymi: Stanisław i Maciej Szczycińscy, 
Robert Majewski, Krzysztof
i Jarosław Zawadzcy, Artur Dutkiewicz,
Andrzej Antolak, Beata Kossowska, imprezę
poprowadzi Mariusz Adamiak, wstęp
wolny (datki na WOŚP), licytacja na rzecz WOŚP

14 stycznia godz. 14.00 ROCKOWO I WOŚPOWO ZAGRAJĄ w sali OK: 
zaprzyjaźnieni muzycy z zespołów:
Zespół Nr 2 (Piaseczno), Wjara (Piaseczno,)
Re. Fun. Dacja (Piaseczno), auto da fe
(Warszawa), Kabanos (Warszawa), LoadFill
(Piaseczno/Warszawa), Wrinkled Fred
(Warszawa), DIVE 3d (Piaseczno/Warszawa),
Revolucja (Kraków), Blade Of Terror (Piaseczno),
wstęp wolny, (zbierane będą datki na WOŚP) 

PRZEZ CAŁY DZIEŃ FINAŁU WOLONTARIUSZE SZTABU OŚRODKA KULTURY BĘDĄ
KWESTOWALI NA ULICACH GMINY PIASECZNO, ORAZ W WIĘKSZYCH SKLEPACH
NA TERENIE MIASTA. W TYM ROKU PO RAZ DRUGI GRAMY DLA RATOWANIA ŻY-
CIA DZIECI POSZKODOWANYCH W WYPADKACH I NA NAUKĘ UDZIELANIA
PIERWSZEJ POMOCY (nauka odbywa się również w Ośrodku Kultury dla nauczy-
cieli z powiatu piaseczyńskiego)

godz. 20.00 ŚWIATEŁKO DO NIEBA / przed budynkiem
OŚRODKA KULTURY/ poślą wolontariusze oraz
Grupa CIRCUS MAXIMUS 

16 stycznia godz. 19.00 ŚWIECZOWISKO Z GWIAZDĄ - odprawa sztabu, 
podsumowanie akcji - TYLKO
DLA WOLONTARIUSZY WOŚP

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 

Z okazji Świąt
Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku
składamy wszystkim

entuzjastom dwóch kółek najlepsze życzenia i
zapraszamy na

ROZPOCZĘCIE SEZONU 2007
Zbiórka jak zwykle przed GOSiR w Piasecznie,

tym razem o godz. 12.00. 
Trasa będzie liczyła kilkanaście kilometrów.

Weźmy ze sobą coś słodkiego.
1 stycznia 2007 roku (poniedziałek)

Całą imprezę koordynowała
i sponsorowała firma RC Monster
- sklep oferujący modele samochodów
zdalnie sterowanych. Zawody organi-
zowali: Firma RC monster, Europej-
skie Stowarzyszenie Sportów Ekstre-
malnych oraz PKMS. 

Na I eliminację przybyli zawodnicy
z Polski. Wyścigi rozegrano w trzech
klasach: IC-5 Petrol, Monster Truck,
Truggy.

W sobotę odbyły się po trzy pię-
ciominutowe biegi eliminacyjne w każ-
dej klasie, a w niedzielę 30 minutowe
finały. Najbardziej liczną grupą była
klasa Monster Truck. 

Rywalizacji zawodników przypa-
trywała się licznie zgromadzona wi-
downia oraz przedstawiciele telewizji
Discovery. Podczas wyścigów był krę-
cony materiał do nowego programu
telewizyjnego o nazwie RC Monster.
Podczas zawodów dopisała słoneczna
pogoda, mimo tego organizator za-
pewnił duże ogrzewane namioty
o łącznej powierzchni ok. 80 m.kw.,
które stanowiły stanowiska serwisowe

dla zawodników. Na terenie został za-
pewniony także catering. 

Zawodnicy zmagali się na torze
ziemnym o długości ok. 250 m. Naj-
szybszym czasem okrążenia tegoż toru
mógł się pochwalić Dariusz Dobrzyń-
ski. 

Czekamy z niecierpliwością na II
Eliminację Winter Cup ESSE, która

odbędzie się 13-14 stycznia 2007
w Wyszkowie. Następne rundy odbędą
się już w Piasecznie w dniach: 10-11
lutego, 17-18 marca i 14-15 kwietnia. 

Zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych do uczestnictwa w zawodach. 

Więcej informacji dostępnych jest
na stronie www.esse.com.pl

Pierwsze w Polsce zimowe
zawody modeli off-road
W dniach 16-17 grudnia w Piasecznie odbyła się I Eliminacja Winter Cup ESSE na no-
wo powstałym torze Teamu RC Monster znajdującym się przy ulicy Puławskiej 31.
Eliminacja ta była pierwszą z cyklu pięciu planowanych imprez Winter Cup ESSE. 

To pierwsza wymiana pomię-
dzy naszymi gminami od czasu
podpisania umowy partnerskiej
w 2004 roku. Do Piaseczna przyje-
chała grupa, w skład której weszli
przedstawiciele władz gminy Har-
ku, dyrekcja tamtejszego zespołu
szkół oraz licznie reprezentowana
młodzież (12 młodych zawodni-
ków koszykówki w wieku 12 lat
oraz 26 uczniów liceum w wieku
17-18 lat). 

Celem pierwszego pobytu tak
dużej grupy z Harku było bliższe
zapoznanie się z naszą gminą i kra-
jem z myślą o rozwijaniu dalszych
kontaktów. W trakcie pięciodnio-
wego pobytu goście poznali naszą
gminę i okolice (Czersk, Konstan-
cin), a także najciekawsze miejsca
w Warszawie. Ponadto zorganizo-
wane zostało spotkanie z naszą
młodzieżą w Liceum Ogólno-
kształcącym oraz mecz koszykówki

rozegrany w SP nr 5. W drodze
powrotnej do Estonii goście za-
trzymali się na nocleg w Białowie-
ży, gdzie zwiedzili muzeum przyro-
dy oraz rezerwat żubrów. 

Strona estońska, bardzo zado-
wolona z pobytu w Polsce już dziś
zaczyna przygotowania do przyję-
cia u siebie naszej młodzieży, co
nastąpi we wrześniu przyszłego ro-
ku. 

Goście z Estonii
W ostatnich dniach października gościliśmy w Piasecznie 49-osobową grupę
z partnerskiej estońskiej gminy Harku. We wrześniu przyszłego roku do Estonii
wyjedzie z rewizytą młodzież z Piaseczna. 

Organizatorami konkursu byli:
Muzeum Regionalne w Piasecznie,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Piasecznie oraz Towarzystwo Przyja-
ciół Piaseczna. Nagrody ufundował zaś
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno oraz
Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna.
Kartki oceniane były w sześciu katego-
riach wiekowych. Wszystkie zgłoszone
na konkurs prace oglądać można na
wystawie w Muzeum Regionalnym
w Piasecznie do 7 stycznia 2007 roku. 

Nagrodzeni: 
W kategorii I: 3-4 lata
I miejsce - Martyna Suchecka, lat 4,
Prywatne Przedszkole Muzyczne „Baj-
ka”

W kategorii II: 5-6 lat
I miejsce - Martyna Zawadzka, lat 6,
Prywatne Przedszkole Muzyczne „Baj-
ka”
- Jakub Mastalerz, lat 6, Przedszkole nr 9

W kategorii III: I-III klasa
szkoły podstawowej
I miejsce - Karolina Celejewska,
kl. III, Szkoła Podstawowa w Złotokłosie

W kategorii IV: IV-VI klasa
szkoły podstawowej
I miejsce - Magdalena Rutkowska,
kl. IV, Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Piasecznie

W kategorii V: I-III
klasa gimnazjum
I miejsce - Agata Ro-
gowska, kl. I, Gimnazjum
w Złotokłosie

W kategorii VI: I-III
klasa szkół ponadgim-
nazjalnych
Wyróżnienie - Magda Wro-
tek, Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Piasecznie

Konkurs na świąteczną kartkę
W Muzeum Regionalnym w Piasecznie 15 grudnia nastąpiło oficjalne ogłoszenie
wyników oraz wręczenie nagród dla zwycięzców i wyróżnionych w konkursie
„Bożonarodzeniowa kartka”. Na konkurs adresowany do szkół i przedszkoli
zgłoszono 773 prace. Najlepsze z nich obejrzeć można na stronie www.kultural-
ni.pl. Zwycięskie prace w poszczególnych kategoriach wiekowych wydane zosta-
ły w formie świątecznej pocztówki.

Nagrodzone prace
przedszkolaków:
Martyny Zawadzkiej
i Jakuba Mastalerza
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