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w sali konferencyjnej

Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 

ul. Kościuszki 5

Wydatki gminy w 2007 roku
ustalone zostały na poziomie
280 mln zł, z czego aż 45 proc.,
czyli ponad 126 mln zł z przezna-
czeniem na inwestycje. Ponad 80
mln zł to wartość realizowanego
programu uporządkowania gospo-
darki wodno-ściekowej. W tej su-
mie zawiera się 57 mln zł z budżetu
UE oraz 23 mln środków własnych
gminy (w tym kredyty i pożyczki).
Na pozostałe zadania inwestycyjne
zaplanowano środki w wysokości
46 mln zł. Przewiduje się wykonanie
72 zadań inwestycyjnych jednorocz-
nych oraz 45 inwestycji realizowa-
nych w cyklu wieloletnim. Jak widać
na wykresie, najwięcej pieniędzy
przeznaczonych zostanie na: budowę
kanalizacji i oczyszczalni ścieków, bu-
dowę dróg oraz budowę szkół. 

Wydatki bieżące gminy najbar-
dziej wzrosły w oświecie, co jest
efektem zwiększenia dodatku mo-
tywacyjnego dla nauczycieli i funk-
cyjnego dla dyrektorów placówek
oświatowych. 

Dochody gminy ustalone zosta-
ły na poziomie 268 mln zł, a naj-
większy wzrost dochodów przewi-
dziany jest z udziału w podatku do-
chodowym mieszkańców. 

Na sesji Rady Miejskiej, która
odbyła się 14 lutego, przyjęte zosta-
ły wszystkie zaproponowane przez
komisje rady poprawki do budżetu
i w takiej formie uchwała budżeto-
wa na 2007 rok przyjęta została jed-
nogłośnie przez radnych. 

Wykaz wszystkich
planowanych na 2007 rok

inwestycji - s. 4

Budżet 2007
O 100 mln zł zwiększył się plan wydatków gminy w po-
równaniu z zeszłorocznym budżetem! Jeśli uda się zre-
alizować te ambitne zamierzenia, będziemy świadkami
wielkiego przełomu w rozwoju gminnej infrastruktury.
To głównie za sprawą ponad 80 mln zł, które w tym ro-
ku wydane mają zostać na zadania realizowane w ra-
mach Funduszu Spójności. 

Piaseczno ostatnimi czasy sta-
ło się ośrodkiem prężnie rozwija-
jącego się budownictwa mieszka-
niowego. W tej sytuacji zapotrze-
bowanie na przyłącza do systemu
wodno-kanalizacyjnego wzrosło
i, niestety, pojawił się techniczny
problem przeciążenia piaseczyń-
skiej oczyszczalni ścieków.
W związku z tym kierownictwo
gminy na wniosek Rady Miejskiej
podjęło decyzję o niewyrażaniu
zgody na określenie warunków
technicznych na dostawę wody
i odprowadzanie ścieków dla
projektowanych inwestycji do-
mów wielorodzinnych do czasu
modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni, która ma nastąpić
do końca roku 2009. 

Zaistniała trudna sytuacja
jeszcze bardziej podkreśla zna-
czenie realizowanego przez gmi-
nę projektu „Program gospodar-
ki wodno-ściekowej w Piasecz-
nie” współfinansowanego przez

Unię Europejską w ramach Fun-
duszu Spójności. Projekt ten
przyczynia się do zmniejszenia
różnic społecznych i gospodar-
czych pomiędzy obywatelami
Unii Europejskiej. Na projekt
składają się roboty budowlane
w ramach zadań nr I, II, III i IV.
Niesprzyjająca sytuacja na rynku
budowlanym oraz wcześniejsze
problemy z dostosowaniem pra-
wodawstwa polskiego do unijne-
go doprowadziły do opóźnień
w realizacji inwestycji. W lipcu
2006 roku przetarg nieograni-
czony na przebudowę i rozbudo-
wę oczyszczalni ścieków został
unieważniony, ponieważ poten-
cjalni wykonawcy złożyli oferty
cenowe przekraczające możliwo-
ści gminy. W grudniu ponownie
rozpisano przetarg na przebudo-
wę i rozbudowę oczyszczalni - za-
danie I, oraz na rozbudowę
oczyszczalni ścieków w Wólce
Kozodawskiej, pompowni Ra-

szyńska, budowę magistrali wo-
dociągowej i kanalizacji sanitar-
nej dla miejscowości Żabieniec,
Siedliska etap I, Zalesie Górne
etap VI i Via - zadanie II. Otwar-
cie ofert dla Zadania I planowane
jest na 2 kwietnia a dla Zadania
II na 3 kwietnia 2007 roku.
Miejmy nadzieję, że tym razem
przedstawione w ofertach koszty
będą akceptowalne i roboty ruszą
wiosną pełną parą. 

Informujemy ponadto, że
jeszcze w bieżącym miesiącu zo-
stanie ogłoszony przetarg na bu-
dowę kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Chylice oraz

Zalesie Dolne etap II/2 i etap IV
- Zadanie III. Dla Zadania IV -
budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Józefosław,
Julianów, Zalesie Górne - „Je-
sówka”, Żabieniec, Jastrzębie
etap II, os. Orężna etap III -
trwają końcowe prace nad doku-
mentacją, a ogłoszenie przetargu
planowane jest na czerwiec br. 

Małgorzata Idaczek

Więcej informacji
o projekcie „Gospodarka

wodno-ściekowa
w Piasecznie” na stronie

www.piaseczno.eu

Problemy
z piaseczyńską oczyszczalnią!

Do czasu rozbudowy miejskiej oczyszczalni ście-
ków budynki wielorodzinne w Piasecznie nie bę-
dą podłączane do systemu wodno-kanalizacyjn-
ego. Taką decyzję podjęło kierownictwo gminy
na wniosek Rady Miejskiej w związku z pojawie-
niem się technicznych problemów przeciążenia
piaseczyńskiej oczyszczalni. 

Miejska oczyszczalnia ścieków w Piasecznie przy ul. Żeromskiego

fot. D. Putkiewiczfot. D. Putkiewicz
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Sprawozdanie z  2 .  nadzwyczajnej  sesj i  Rady Miejskiej  w Piasecznie

Sesja zwołana na wniosek 13 radnych odbyła się 30 stycznia. Otworzyła ją i poprowadziła przewodnicząca Rady. Po od-
czytaniu wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej i porządku obrad przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w spra-
wie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza Józefa Zalewskiego. Uchwała została podjęta piętnastoma gło-
sami za, przy pięciu przeciw i dwóch wstrzymujących się. 

Następnie radni postanowili wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że art. 7 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw jest niezgodny
z zapisami Konstytucji RP.

Sprawozdanie z  3 .  nadzwyczajnej  sesj i  Rady Miejskiej  w Piasecznie

Sesja odbyła się 27 lutego. Po odczytaniu sprawozdania przewodniczącej Rady za okres między sesjami radni składali
wnioski i interpelacje. Następnie przystąpiono do debaty na temat uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu burmistrza za-
kończonej przyjęciem wniosku złożonego przez radnego Józefa Wierzchowskiego o przerwanie sesji. 

Sprawozdanie z  4 .  nadzwyczajnej  sesj i  Rady Miejskiej  w Piasecznie

Sesja rozpoczęła się 27 lutego o godz. 18. Zaraz po rozpoczęciu obrad radni zajęli się rozpatrzeniem projektu uchwały
w sprawie zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego
z dnia 15 lutego 2007 r., w którym stwierdza on nieważność uchwały NR 89/IIN/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie w spra-
wie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza. Po dyskusji Rada postanowiła zaskarżyć decyzję wojewody do
wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

Radni udzielili przewodniczącej Rady Miejskiej Dorocie Wysockiej-Jońskiej pełnomocnictwa do reprezentowania Ra-
dy przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wystąpienia Rady do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie
zgodności ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie
sesję zakończono.

Sesję, która odbyła się 28 grudnia
2006 r., otworzyła i poprowadziła
przewodnicząca Rady Miejskiej Doro-
ta Wysocka-Jońska. 

Na początku sesji przewodnicząca
Rady złożyła życzenia obecnym na sali
parom małżeńskim obchodzącym 50-
lecie pożycia małżeńskiego. Pamiątko-
we medale i dyplomy wręczył bur-
mistrz Józef Zalewski. 

Po przyjęciu protokołu z 2. sesji
sprawozdanie za okres pomiędzy sesja-
mi złożyli przewodnicząca Rady oraz
burmistrz. 
Następnie radni składali wnioski i in-
terpelacje. Pierwsza podjęta uchwała
dotyczyła wstąpienia Andrzeja Swata w
skład Rady Miejskiej w miejsce wyga-
słego mandatu radnego Józefa Zalew-
skiego. Andrzej Swat uzyskał kolejną
największą liczbę głosów. Na wniosek
komisji Rada powołała na przewodni-
czącego komisji prawa, handlu i po-
rządku publicznego Wojciecha Kaczo-
rowskiego. 

Na wniosek Ośrodka Pomocy
Społecznej wolne środki pozostałe
z zakupu komputerów, w kwocie 4800
zł, radni przeznaczyli na zakup systemu
informacji prawnej LEX. Na wniosek
ministra edukacji narodowej o ponad
92 tys. zł wzrosła część oświatowa sub-
wencji ogólnej. Kwotę tę przeznaczono
na zakup energii dla szkół podstawo-
wych i przedszkoli. Pozostałe po ada-
ptacji pomieszczeń gospodarczych na
salę lekcyjną w Szkole Podstawowej
w Złotokłosie 18 tys. zł radni przezna-
czyli na wymianę okien w największej
i najzimniejszej sali lekcyjnej w szkole. 

Ze względu na niższe, niż przewi-
dywano, koszty budowy sieci grawita-
cyjnej dla Zalesia Górnego - Domanki
i części Jesówki - pozostałe 100 tys. zł
Rada przeznaczyła na budowę ulicy Ja-
rząbka. Wojewoda mazowiecki zwięk-
szył o ponad 30 tys. dotację celową na
pomoc socjalną dla uczniów. W związ-
ku z brakiem pozwolenia na budowę

kolektora Irysowa niewykorzystane 50
tys. zł przekazano na zadanie: awarie
sieci odwodnieniowej. 

Kolejna uchwała dotyczyła zarzą-
dzenia na terenie gminy Piaseczno po-
boru opłaty skarbowej w drodze inka-
sa oraz wyznaczenia inkasentów i okre-
ślenia wysokości wynagrodzenia za in-
kaso. Ponieważ od 1 stycznia 2007 ro-
ku weszła w życie ustawa o opłacie
skarbowej (DzU Nr 225 poz. 1635
z dnia 8 grudnia 2006r.), zmienił się
zakres obowiązku poboru opłaty skar-
bowej i formy jej uiszczania. Opłaty tej
należy dokonywać wyłącznie w formie
gotówkowej lub bezgotówkowej prze-
lewem, przekazem na rachunek Urzę-
du Miasta i Gminy Piaseczno lub bez-
pośrednio w kasie Urzędu bądź u inka-
senta w Urzędzie Stanu Cywilnego. 

Radni uchwalili wykaz wydatków
bieżących w kwocie 1 616 300,00 zł
i wydatków majątkowych w kwocie
5 808 000,00 zł, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2006. 

Uchwalone zostały stawki podatku
od nieruchomości oraz od usług trans-
portowych na rok 2007. 

Kolejną uchwałą radni upoważnili
burmistrza do zawarcia porozumienia
międzygminnego na rok kalendarzowy
2007 z Miastem Stołecznym Warszawą
w sprawie wykonania lokalnego trans-
portu zbiorowego na terenie gminy
Piaseczno. 
Podjęto decyzję o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego
części Zalesia Górnego - Etap I. 

Rada podjęła uchwałę w sprawie
zmiany w uchwale Rady Miejskiej Nr
1366/LII/2006 z 11 lipca 2006 r. za-
twierdzającej zmianę studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Piasecz-
no. Zmieniona została także uchwała
Nr 1124/XLI/2006 z 31.01.2006 r.
zatwierdzająca miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego części

Józefosławia. 
Radni odrzucili skargę naruszenia

interesu prawnego właściciela działek
w Runowie dotyczącą studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta i gminy
Piaseczno. 

Wyrażono zgodę na pokrycie dłu-
gu Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-B-
udowlanego „Lech” wobec gminy
w wysokości prawie 70 tys. zł poprzez
przeniesienie na rzecz gminy prawa
własności lokalu użytkowego o pow.
33 m kw. znajdującego się przy ul.
Młynarskiej. 

Radni zgodzili się także na zbycie
udziału stanowiącego własność gminy,
części nieruchomości przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną, na rzecz właściciela większości
udziału tej nieruchomości. 

W trybie bezprzetargowym wy-
dzierżawione zostały dwie działki
w Piasecznie z przeznaczeniem pod
pawilon handlowy i ogródek kon-
sumpcyjny. Rada wydzierżawiła także
na okres 10 lat na rzecz Stowarzyszenia
Użytkowników Działek Zespołu Ogro-
dowo-Rekreacyjnego w Mieszkowie
działkę gminną przeznaczoną pod
ogrody działkowe. 

Kolejna uchwała dotyczyła nabycia
przez gminę działki w Kamionce pod
budowę sieci kanalizacyjnej. 

Rada oddaliła skargę Zarządu Ro-
dzinnego Ogrodu Działkowego „Gło-
sków” złożoną w związku z uchwałą
Rady Miejskiej Nr 953/XL/2005
w sprawie obciążenia nieruchomości
komunalnej położonej w Głoskowie
służebnością przejazdu i przechodu.
Ostatnią uchwałą radni zadecydowali
o wydzierżawieniu przez gminę działki
położonej w leśnictwie Chojnów pod
budowę kanalizacji sanitarnej i prze-
pompowni. 

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

Sprawozdanie z  4 .  sesj i  Rady Miejskiej  w Piasecznie Sprawozdanie z  5 .  sesj i  Rady Miejskiej  w Piasecznie

Sesja odbyła się 24 stycznia 2006
r., poprowadziła ją przewodnicząca Ra-
dy Miejskiej Dorota Wysocka-Jońska.
Przed rozpoczęciem obrad medale
z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego
zgromadzonym parom wręczyli prze-
wodnicząca Rady i burmistrz Józef Za-
lewski. 

Po przyjęciu protokołów z 3. i 4.
sesji sprawozdania z okresu między se-
sjami przedstawili przewodnicząca
i burmistrz. Następnie radni składali
wnioski i interpelacje. Pierwsza uchwa-
ła dotyczyła określenia współczynnika
miejsc parkingowych dla inwestycji
mieszkaniowych wielorodzinnych. Rad-
ni ustalili, że minimalny współczynnik
to 1,5 miejsca parkingowego na jedno
mieszkanie, przy czym minimum 20
proc. miejsc parkingowych należy zlo-
kalizować na powierzchni terenu. 
Rada odrzuciła skargę dotyczącą naru-

szenia interesu prawnego mieszkańców
dotyczącą miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części Pia-
seczna. Oddalona została także skarga
na działalność burmistrza miasta i gmi-
ny Piaseczno. Radni zatwierdzili zmianę
statutu Samodzielnego Zespołu Pu-
blicznych Zakładów Lecznictwa Otwar-
tego w Piasecznie oraz uchwalili gmin-
ny program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii
na rok 2007. 

Radni wyrazili zgodę na sprzedaż
w drodze bezprzetargowej działki gmin-
nej położonej na osiedlu Chata za Mia-
stem na rzecz użytkownika wieczystego.
Podjęto także decyzje o sprzedaży dzia-
łek położonych przy ulicach: Topazo-
wej, Turkusowej, Geodetów, Alaba-
strowej, Nefrytowej, Granitowej i Bry-
lantowej w Piasecznie oraz Przebudze-
nia Wiosny w Zalesiu Górnym. Wy-
dzierżawione zostały działki: 
- przy ul. Kościuszki w Piasecznie
z przeznaczeniem pod kiosk prasowy
typu „Ruch”, 
- przy skrzyżowaniu ul. Energetycznej

z Kineskopową pod teren zieleni i re-
kreację, 
- przy ul. Wojska Polskiego pod garaże, 
- przy ul. Szkolnej na rzecz Totalizatora
Sportowego z przeznaczeniem pod ko-
lekturę LOTTO, 
- w Złotokłosie pod cele rolnicze. 

Przyjęto darowiznę od skarbu pań-
stwa w postaci dwóch działek położo-
nych w Piasecznie na cele mieszkanio-
we, komunalne. Radni postanowili
o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części Jesówki oraz o spo-
rządzeniu zmiany planu zagospodaro-
wania przestrzennego części Bobrowca
i zmiany planu części Kamionki. Zmie-
niona została także uchwała zatwierdza-
jąca miejscowy plan zagospodarowania
części Piaseczna dla obszaru ograniczo-
nego ulicami: Pomorską, Konopnickiej,
Redutową, Graniczną, przedłużeniem
ulicy Granicznej do al. Brzóz, rzeką Je-
ziorką, torami kolei radomskiej i ul.
Sienkiewicza. Zmiana dotyczyła wyso-
kości stawki procentowej służącej nali-
czeniu opłaty związanej ze wzrostem
wartości nieruchomości - ustalono ją na
1 proc. 

Nadano nazwy ulicom: 
- Grzybowa, Śnieguliczki, Rosiczki
w Józefosławiu, 
- Margerytki w Złotokłosie, 
- Teodora Różyckiego w Henrykowie-
Uroczu, 
- Mostowa - fragmentowi drogi krajo-
wej nr 79 w granicach administracyj-
nych Siedlisk i Żabieńca, 
- Gościniec Warecki - drodze powiato-
wej w granicach Chojnowskiego Parku
Krajobrazowego, 
- Kalinowa i Graniczka (pozostałym
fragmentom) w Chojnowie. 

Rada powołała radnego Andrzeja
Swata do składu komisji oświaty i kul-
tury, komisji promocji i komisji sportu.
Następnie zatwierdzony został plan pra-
cy komisji rewizyjnej.

Sprawozdanie z  6 .  sesj i  Rady Miejskiej  w Piasecznie

Na początku sesji, która odbyła się
14 lutego, przewodnicząca Rady oraz
burmistrz Józef Zalewski wręczyli me-
dale za długoletnie pożycie małżeńskie.
Udekorowano trzy pary. Po ustaleniu
porządku obrad sprawozdanie za okres
między sesjami przedstawiła przewod-
nicząca Dorota Wysocka-Jońska. Na-
stępnie sprawozdanie z wykonania
uchwał odczytał burmistrz. 

Odczytano opinie na temat projek-
tu budżetu komisji problemowych Ra-
dy Miejskiej oraz Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej. Po przyjęciu kilku wnio-
sków przedstawionych przez komisje
przystąpiono do głosowania nad
uchwałą budżetową. Została ona przy-
jęta jednogłośnie. 

Następnie Rada głosowała nad
uchwałami bieżącymi. Radni wyrazili
zgodę na wydzierżawienie działki w Za-
lesiu Górnym przy ul. Pionierów oraz
w Piasecznie przy ul. Szkolnej z prze-
znaczeniem pod pawilony handlowe. 

Uchylona została uchwała Rady
Miejskiej z 2000 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Chyliczki, a następnie podjęta nowa
uchwała w tej sprawie. Zmieniony został
plan zagospodarowania przestrzennego
części wsi Wola Gołkowska II. 

Odrzucona została skarga dotycząca
naruszenia interesu prawnego miesz-
kańców osiedla Polimex-Cekop w spra-
wie zatwierdzenia planu zagospodaro-
wania przestrzennego części Józefosła-
wia I. 

Przyjęto regulamin wynagradzania
nauczycieli oraz ustalenia stawek dodat-
ków i szczegółowych warunków ich
przyznawania, sposobu obliczania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiaro-
we i godziny doraźnych zastępstw dla
nauczycieli zatrudnionych w placów-
kach oświatowych prowadzonych przez
gminę Piaseczno na 2007 rok.

Pełne protokoły z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały dostępne są na stronie internetowej www.piaseczno.eu

Przewodnicząca Rady p. Dorota
Wysocka-Jońska przyjmuje w Biurze Ra-
dy w każdy poniedziałek od godz. 16 do 18. 
Wiceprzewodniczący Rady p. Ro-
man Witkowski przyjmuje po telefonicz-
nym uzgodnieniu terminu: 502 326 691
Biernadska-Hernik Katarzyna - II wto-
rek miesiąca, Ośrodek Kultury, od godz. 18
Borowska Teresa - I poniedziałek mie-
siąca w Biurze Rady od godz. 16 do 18
Burzyński Gerard - II niedziela miesiąca
kościół Zalesie Dolne - sala pod plebanią
godz. 10-11 i w Piasecznie budynek Carita-
su przy parafii św. Anny - sala kancelarii pa-

rafialnej, godz. 12-13 
Choiński Jarosław - każdy I poniedziałek
miesiąca w siedzibie Wspólnoty Mieszka-
niowej „Meander” na osiedlu Słowicza
ul. Strusia 2, godz. 18.30-20.30
Hubl Andrzej - I poniedziałek miesiąca
Józefosław ul. Ogrodowa 2, godz. 19-20
Kaczorowski Wojciech - I środa mie-
siąca Zalesie Górne ul. Pionierów 50, od
godz. 17 do 19
Kłos Dorota - tel. 500-120-288 III po-
niedziałek miesiąca Przychodnia w Głosko-
wie, od godz. 17 do 18
Kubal Piotr - I poniedziałek miesiąca Do-

rdent ul. Jaspisowa 1, godz. 10-12
Mizerski Andrzej - tel. 601-440-657
ul. Pod Bateriami 38, od poniedziałku do
piątku od 8 do 16
Mucha Zbigniew - tel. 602-184-511
I wtorek miesiąca Ośrodek Kultury w Pia-
secznie ul. Kościuszki 49, od godz. 17.30
do 18.00
Nowacki Leszek - GOSiR 1 i 3 środa
miesiąca, od godz. 19 do 20.30
Obłoza Piotr - Biuro Rady 1 i 3 wtorek
miesiąca, od 16 do 17.30
Podlaski Ryszard - po uzgodnieniu tel.
692-598-260 

Rosłon Antoni - I piątek miesiąca, świe-
tlica w Woli Gołkowskiej od 18 do 19
Roszkiewicz Małgorzata
Słowik Mariusz - tel. 504-250-350, co
II środa od godz. 16.30 do 17.30 w Biurze
Rady
Swat Andrzej - swat@piaseczno.eu 
Szweycer Michał - Biuro Rady w każdy
czwartek od 15 do 16, michał@szweycer.pl
Tarchalski Krzysztof - Biuro Rady w każdy
czwartek od 16 do 18, tel: 0-508-035-043,
tarchalski@gmail.com 
Wierzchowski Józef - I poniedziałek
miesiąca SM Patronat ul. Nefrytowa 11, od
godz. 16 do 17
Woźniak Magdalena - Biuro Rady
1 i 3 wtorek miesiąca, od 16 do 17.30

Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Piasecznie Praca w Urzędzie!

Trwa nabór na stanowisko

pracownika socjalnego

w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rekrutacja do 16 marca 2007 r.
Szczegółowe informacje

www.piaseczno.eu
w dziale praca w urzędzie.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt
5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (DzU z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (DzU z 2003, Nr 80,
poz. 717 ze zm.) 

Rada Miejska w Piasecznie uchwa-
la, co następuje: 

§ 1
Uchwałę Rady Miejskiej Nr

1366/LII/2006 z dnia 11.07.2006 r.
zatwierdzającej zmianę studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta i gminy
Piaseczno („Gazeta Piaseczyńska” nr
7 (140) z dnia 4 września 2006) zmie-

nia się w następujący sposób: 
1) w załączniku nr 3, w rysunku „Uwa-
runkowania. Plany i wnioski do Stu-
dium” (plansza II), w legendzie zamie-
nia się oznaczenie elementu „Granice
obszarów objętych uchwała o sporzą-
dzeniu M. P. Z. P” z przerywanej linii
brązowej na ciągłą linię brązową; 
2) w załączniku 5, w tekście „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy
Piaseczno - Kierunki zagospodarowa-
nia przestrzennego” (tom II) zmienia
się rozdział XV Tereny zamknięte (str.
nr 109), któremu nadaje się następują-
ce brzmienie: 

Zgodnie z Decyzją nr 62 Ministra
Infrastruktury z dnia 25.09.2005 r.

w sprawie ustalenia terenów, przez
które przebiegają linie kolejowe jako
terenów zamkniętych (Dziennik Urzę-
dowy Ministerstwa Infrastruktury
z dnia 14.10.2005 r.) ustala się teren
wzdłuż kolei Warszawa - Radom jako
teren zamknięty w rozumieniu art.
2 pkt. 9 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.
(DzU z 2000 r., Nr 100, poz. 1086
z późn. zmianami). Teren zamknięty
obejmuje następujące działki: 
- w mieście Piaseczno - obręb 13 dz.
nr 82 o pow. 3,7978 ha, 
obręb 14 dz. nr 5 o pow. 2,3879 ha, 
obręb 37 dz. o pow. 11,0783 ha, 
obręb 53 dz. nr 53 o pow. 2,3398 ha, 
obręb 56, dz. nr 66 o pow. 1,5443 ha, 
- w gminie Piaseczno - obręb Żabie-
niec, dz. nr 6 o pow. 2,4700 ha, 
obręb Zalesie Górne dz. nr 10/1
o pow. 11,4832 ha, 
obręb Zalesie Górne dz. nr 1807
o pow. 4,3149 ha. 

Zgodnie z art. 3.1 ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym kształtowanie i prowadzenie poli-
tyki przestrzennej na tego rodzaju te-
renie nie jest zadaniem gminy. 
3) w załączniku nr 6, w rysunku „Kie-
runki rozwoju przestrzennego” (plan-
sza IV) w dziele legendy - „POZOSTA-
ŁE OGRANICZENIA” wprowadza się
nowy element i oznaczenie pod nazwą
granice terenów zamkniętych (art.
2 pkt. 9 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne) oraz wprowadza się to
oznaczenie na rysunku wokół wymie-
nionych w pkt. 2 działek; 
4) w załączniku nr 7, w rysunku „Kie-
runki zagospodarowania - infrastruk-
tura” (plansza V) w legendzie zmienia
oznaczenia następujących elementów: 
a) obszary zasilane przez ciepłownię
miejską, gdzie zamiast żółtych kropek
wprowadza się żółte, pionowe linie; 
b) obszar przewidziany do objęcia ka-
nalizacją zbiorczą, gdzie zamiast brązo-
wych kropek wprowadza się brązowe,
pionowe linie; 

c) proponowana lokalizacja oczysz-
czalni ścieków Złotokłos, gdzie zamiast
pionowych, grubych kresek brązowych
- poziome kreski brązowe; 
d) proponowana lokalizacja planowa-
nej stacji RPZ 110/15 kV Kamionka; 
e) obszary wykluczone z lokalizacji
przydomowych oczyszczalni ścieków,
gdzie zamiast zielonych pionowych
kresek wprowadza się kropki zielone. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 3
Uchwała wymaga ogłoszenia w sposób
zwyczajowo przyjęty na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pia-
seczno i gazecie lokalnej - „Gazecie
Piaseczyńskiej”. 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. 

UCHWAŁA NR 30/IV/2006 RADY MIEJSKIEJ
w Piasecznie z dnia 28.12.2006 r. 
w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej Nr 1366/LII/2006
z dnia 11 lipca 2006 r. zatwierdzającej zmianę studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Piaseczno. 

1. Od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków - 0,62 zł od 1 m kw. po-
wierzchni, 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne, retencyjne lub elektrowni wod-
nych - 3,38 zł od 1 ha powierzchni, 
c) od pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,18 zł od 1 m kw.
powierzchni. 

2. Od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych - 0,48 zł od 1 m kw. po-
wierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej -
17,15 zł od 1 m kw. powierzchni użytko-
wej, 
c) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym - 8,06 zł
od 1 m kw. powierzchni użytkowej, 
d) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych - 3,46 zł od 1 m
kw. powierzchni użytkowej, 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 5,78 zł od 1 m kw.
powierzchni użytkowej, 
f) letniskowych, garaży, komórek - 5,02
zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej, 

3. Od budowli - 2 proc. ich warto-
ści określonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 Ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych. 

Radni zwolnili z podatku od nie-
ruchomości: 
a) grunty, budynki lub ich części oraz bu-
dowle stanowiące własność (współwła-
sność) gminy, o ile nie są we władaniu
osób fizycznych, osób prawnych lub jed-
nostek organizacyjnych niemających oso-
bowości prawnej, o których mowa w art.
3 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 4 w/w cyt. ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, 
b) grunty, budynki lub ich części oraz bu-
dowle będące w posiadaniu gminnych
jednostek organizacyjnych działających
w formie jednostek i zakładów budżeto-
wych oraz gminnych instytucji kultury,
z wyjątkiem nieruchomości lub ich części
wynajmowanych lub wydzierżawionych
przez te jednostki osobom trzecim na
prowadzenie działalności gospodarczej, 
c) grunty zajęte na zieleńce komunalne
i cmentarze, 
d) grunty, budynki lub ich części oraz bu-
dowle wykorzystywane na potrzeby stra-
ży pożarnych, z wyjątkiem nieruchomo-
ści lub ich części wynajmowanych lub
wydzierżawionych osobom trzecim na
prowadzenie działalności gospodarczej, 
e) powierzchnie zajęte przez lokatorów
na podstawie decyzji administracyjnej
o przydziale lokalu mieszkalnego w bu-
dynkach wielomieszkaniowych nieposia-
dających lokali użytkowych stanowiących
własność osób fizycznych.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące
na terenie miasta i gminy Piaseczno

1) Od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
600,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
1000,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
1200,00 zł

2) Od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
według stawek (patrz: tabela 1)

3) Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z nacze-
pą lub przyczepą, o których mowa w art. 8 pkt.
3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton -
1400,00 zł. 

4) Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z nacze-
pą lub przyczepą, o których mowa w art. 8 pkt.
4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależ-
ności od liczby osi, dopuszczalnej masy całko-
witej pojazdu i rodzaju zawieszenia według
stawek (patrz: tabela 2)

5) Od przyczep i naczep, o których mowa
w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, które łącznie z pojazdem silniko-
wym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego -
600,00 zł. 

6) Od przyczep i naczep, o których mowa
w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, które łącznie z pojazdem silniko-
wym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
według stawek (patrz: tabela 3)

7) Od autobusów, o których mowa w art.
8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych o liczbie miejsc do siedzenia: 

a) do 30 miejsc 1400,00 zł
b) powyżej 30 miejsc 1600,00 zł

Stawki podatku od środków transportowych
na terenie miasta i gminy Piaseczno

Rada zwolniła z podatku od środków trans-
portowych samochody ciężarowe wykorzysty-
wane przez Zawodową i Ochotniczą Straż Po-
żarną, stanowiące mienie komunalne gminy
oraz jeden samochód ciężarowy wykorzysty-
wany wyłącznie na cele związane z prowadze-
niem gospodarstwa rolnego położonego na te-
renie miasta i gminy Piaseczno (o dopuszczal-
nej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12
ton).

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

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: 11-16 psycholog konsultacje indywidualne, 16-20 specjaliści
psychoterapii uzależnień konsultacje indywidualne oraz grupy wsparcia dla osób
w rodzinach, w których jest problem z uzależnieniem
Wtorek: 10-16 psycholog, 16-20 specjaliści psychoterapii uzależnień, (zakres
porad jak w poniedziałek)
Środa: 9-17 psycholodzy, 14-20 specjalista psychoterapii uzależnień
konsultacje indywidualne oraz kwalifikowanie do powstającej grupy wsparcia dla
DDA, DDD (dorasłe dzieci alkoholików, dorosłe dzieci dysfunkcyjne; czyli
sieroty, półsieroty przemoc w rodzinie i inne uzależnienia).
Czwartek: 11-15 kurator sądowy, 16-17 spotkania GKRPA (co drugi
czwartek miesiąca), 13-18 psycholog
Piątek: 8-11 psycholog, 11-17 psycholog, problemy dzieci i młodzieży od lat
12 i ich rodziców, przygotowanie do grupy wsparcia dla młodzieży

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

(czynny w czasie dyżurów)
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DDoossttaarrcczzaanniiee  wwooddyy::  

- ul. Żabia, Wąska w Piasecznie 
- Henryków Urocze etap VI
- spinka wodociągowa w ul. Herbacianej Róży
- projekt wiat oraz montaż agregatu prądotwórczego 

w SUW Siedliska i SUW Wólka Kozodawska
- montaż automatycznych stacji napowietrzających

kanalizacji podciśnieniowej w Zalesu Górnym i Głoskowie
Inwestycje, które rozpoczną się w tym roku i kon-
tynuowane będą w roku 2008
- ul. Dworcowa w Piasecznie
- ul. Julianowska
- rejon ul. Bociana Bialego i Dworkowej

w Wólce Kozodawskiej
- projekt i budowa ujęcia wody SUW Bobrowiec
- projekt i realizacja pompowni wodociągowej Geodetów 

DDrrooggii  ggmmiinnnnee

- ul. Żeromskiego od ul. Kilińskiego do Armii Krajowej
- ul. Fabryczna od ul. Powstańców Warszawy

do Wojska Polskiego
- ul. Szkolna od ul. Puławskiej do Wojska Polskiego
- ul. Jarząbka od ul. Albatrosów do istniejącej drogi
- ul. Wilanowska II etap
- ul. Czajewicza od ul. Sienkiewicza do Gerbera
- ul. Zielona od ul. Chyliczkowskiej do Przesmyckiego
- ul. Niecała
- ul. Wschodnia od ul. Kilińskiego do Przedwiośnia
- ul. Nadarzyńska od ul. Wojska Polskiego

do ul. Kościuszki
- Plac Wolności wraz z częścią kanalizacji sanitarnej
- projekt chodnika z odwodnieniem i oświetleniem

w Bogatkach ok. 3 km
- aktualizacja projektu ul. Poniatowskiego
- koncepcja odwodnienia dla rejonu ulic:

Główna, Pod Bateriami, Redutowa, Okrężna
- odwodnienie ulic: al. Zgody, Wilanowska, Polna
Inwestycje, które rozpoczną się w tym roku i kon-
tynuowane będą w roku 2008
- ul. al. Kalin etap II
- plac Pilsudskiego
- ul. Bukowa
- ul. Orzeszkowej
- ul. Prusa
- ul. Zgoda
- parking przy ul. Zgoda
- ul. Nowa
- ul. Sękocińska
- ul. Towarowa wraz z parkingami
- przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców

Warszawy z ul. Okulickiego
- ul. Modrzewiowa w Zalesiu Dolnym

- ul. Leśnych Boginek w Zalesiu Górnym
- projekt ul. 17 Stycznia od ul. Staszica do Przedwiośnia
- projekt ul. Pomorskiej od ul. Stołecznej do ul. Krzywej
- projekt al. Zgody i al. Pokoju od ul. Pod Bateriami

do Wilanowskiej
- projekt ul. Orzechowej

GGoossppooddaarrkkaa  ggrruunnttaammii
ii nniieerruucchhoommoośścciiaammii

- budowa wysokoparametrowej sieci cieplnej,
przyłączy i węzłów cieplnych: Puławska - Fabryczna
- Wojska Polskiego - Kusocińskiego 

- montaż wysokoparametrowej sieci cieplnej
z przyłączami: Kościelna - pl. Piłsudskiego

- rozbiórka budynku przy pl. Piłsudskiego 4
i odtworzenie go zgodnie z zaleceniami
konserwatora zabytków

- budynek sądu i prokuratury wraz
z zagospodarowaniem terenu

- koncepcja przebudowy budynku przy ul. Puławskiej 5
na potrzeby Ośrodka Kultury i OSP

Inwestycje, które rozpoczną się w tym roku i kon-
tynuowane będą w roku 2008
- montaż wysokoparametrowej sieci cieplnej

z przyłączami IWICZNA II
- przebudowa budynku po policji wraz

z opracowaniem projektu
- projekt i budowa budynków socjalnych

w Piasecznie przy ul. Świętojańskiej i Jerozolimskiej
- projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji

w budynku Urzędu Gminy

OOśśwwiiaattaa  ii wwyycchhoowwaanniiee

- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Józefosławiu
- podwyższenie ogrodzenia boiska przy filli SP nr 5

przy ul. Nefrytowej
- projekt boiska ze sztuczną nawierzchnią przy SP

w Głoskowie i SP w Złotokłosie
- instalacja wentylacji w SP w Głoskowie
Inwestycje, które rozpoczną się w tym roku i kon-
tynuowane będą w roku 2008
- budowa Gimnazjum w Gołkowie
- boisko ze sztuczną nawierzchnią, oświetlenie

terenu, bieżnia lekkoatletyczna, skocznia, boisko
do koszykówki i siatkówki, drogi
i chodniki - Gimnazjum nr 2

- budowa stołówki ze świetlicą przy SP w Chylicach
- projekt budowy sali gimnastycznej przy SP nr 1
- opracowanie audytu termomodernizacyjnego

dla placówek oświatowych oraz projektu
budowlanego na ocieplenie i wymianę stolarki
okiennej dla szkół 

GGoossppooddaarrkkaa  śścciieekkoowwaa
ii oocchhrroonnaa  wwóódd

- brakujący odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Okrzei
- obudowa instalacji technologicznych istniejącego

zbiornika retencyjno-uśredniającego
na oczyszczalni w Wólce Kozodawskiej

- kanalizacja sanitarna w Jazgarzewie
- odwodnienie ul. Świerkowej w Złotokłosie
- przebudowa węzła odwodnieniowego w Złotokłosie
Inwestycje, które rozpoczną się w tym roku i kon-
tynuowane będą w roku 2008
- kanalizacja Wólki Kozodawskiej

w rejonie ul. Herbacianej Róży
- kanalizacja dla Zalesia Górnego - etap V
- przyłącza do kanalizacji podciśnieniowej we wsi Głosków
- kanalizacja sanitarna podciśnieniowa

w Woli Gołkowskiej i Robercinie V etap
- dokumentacja kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią 

ścieków dla wsi Zlotokłos, Szczaki, Wólka Pracka,
Henryków Urocze, Runów

- dokumentacja kanalizacji sanitarnej
dla wsi Bogatki, Grochowa, Pęchery, Łbiska

FFuunndduusszz  SSppóójjnnoośśccii  --  PPrrooggrraamm
ggoossppooddaarrkkii  wwooddnnoo--śścciieekkoowweejj

- rozpoczęcie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni
ścieków w Piasecznie

- rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej dla:
Żabieńca i Siedlisk - etap I, Zalesia Górnego
- etap VI, VIA

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej,
rozbudowa pompowni wodociągowej Raszyńska
i budowa magistrali wodociągowej

- budowa kanalizacji sanitarnej w Chylicach,
Zalesiu Dolnym - etap II/2 i etap IV

- budowa kanalizacji sanitarnej w Julianowie,
Józefosławiu, Zalesiu Górnym, Jesówce, Żabieńcu,
Jastrzębiu - etap II, os. Orężna - etap III

Wykaz inwestycji na rok 2007

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

ciąg dalszy na stronie 5
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- Piaseczno - ul. Orężna od torów PKP
do ul. Bratków, projekt ul. Wyczółkowskiego

- Osiedle Kamionka - Bobrowiec
- Zalesie Dolne - ul. Ketlinga, Billewiczówny, Baczyńskiego
- Bogatki - ul. Azalii, Malwy
- Henryków Urocze - ul. Cicha, Gromadzka, projekt ul. Mokrej
- Głosków - ul. Krótka, Miła, Borkowa, Kasztelańska,

Karmazynowa, Abramowicza, Traktorzystów, Milenium
- Jastrzębie - ul. Sezamkowa
- Zalesie Górne - ul. Wzgórz
- Gołków - ul. Ceramiczna
- Wola Gołkowska - ul. Krótka, Gościniec, 
- Robercin - ul. Hetmańska
- Mieszków - ul. Traktowa, Szklarniowa
- Kamionka - ul. Pod Dębami
- Żabieniec - ul. Łąkowa
- Złotokłos - ul. Wierzbowa, Wawelska,

projekt ul. Kolejowej, Warszawskiej
- Kuleszówka - projekt ul. Masztowej
- Antoninów - projekt ul. Radomskiej 
- Jesówka - projekt ul. Leśnych Kwiatów
Inwestycje, które rozpoczną się w tym roku i kontynuowane będą
w roku 2008
- ul. Słowicza w Henrykowie Uroczu
- sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Geodetów,

Ogrodowej i Granitowej oraz Tulipanów i Wiejskiej
- sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Głównej i Północnej

w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołkowie
- ul. Przyjacielska i Starorzecze w Chylicach

IInnnnee::
- opracowanie koncepcji komunikacyjnej w gminie Piaseczno
- Gminny Ośrodek Szkolenia Młodzieży w Zalesiu Górnym

- dokończenie budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz zaplecza
- budowa garażu wraz z infrastrukturą dla OSP Złotokłos

oraz adaptacja dotychczasowego garażu na świetlicę
- budowa wyjścia awaryjnego i zaplecza sanitarnego dla OSP Jazgarzew
- projekt rozbudowy żłobka miejskiego

Do udziału w konkursie zgłosiło
się 17 szkół, w tym tak odległe jak
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
w Pamiątce. W finale konkursu swoje
talenty zaprezentowało blisko 40 mło-
dych wokalistek i wokalistów. 

W tegorocznym jury zasiedli: pani
Małgorzata Miernecka - właścicielka
szkoły językowej SPOT w Piasecznie,
pani Katarzyna Hernik - radna gminy
Piaseczno, pracownik Ośrodka Kultu-
ry w Piasecznie, pan Artur Chaber
- perkusista w zespołach Afro Kolek-
tyw i Mikroklimat, pan Łukasz Korbel
- przedstawiciel wydawnictwa Person
Education-Longman. 

W konkursie można było wygrać
bardzo atrakcyjne nagrody: odtwarza-
cze MP3, bezpłatny semestr lub bony
rabatowe w szkole języków obcych
SPOT, płyty DVD, CD, książki, słow-
niki od wydawnictwa Longman, pu-
chary i dyplomy. 

Wśród głównych sponsorów im-
prezy należy wymienić: Prywatną
Szkołę Podstawową nr 72 i Prywatne
Gimnazjum nr 2 w Jazgarzewszczyźnie
(pomysłodawcą konkursu jest pracują-
cy w tejże szkole nauczyciel języka an-
gielskiego Filip Łopuski); władze
gminne i powiatowe; Szkoła Języków
Obcych SPOT w Piasecznie, wydaw-
nictwo Pearson Educations Longman,
Ośrodek Kultury w Piasecznie oraz

sponsor prywatny pani Małgorzata Da-
nielewska. 

Festiwal to zabawa w śpiewanie
i rozwijanie swoich zdolności języko-
wych. Wszystkie szkoły, które udało
się namówić do udziału w konkursie,
podkreślały, że podczas samego festi-
walu panuje przyjemna, luźna atmosfe-
ra i wszyscy się dobrze bawią, ale same
przygotowania wymagają od dzieci nie
tylko nauczenia się tekstu, ale także
zrozumienia go i jest to świetny rodzaj
nauki. 

Konkurs został podzielony na trzy ka-
tegorie wiekowe, w których każda szkoła
miała prawo wystawić solistę lub duet:

klasy 0-III szkoły podstawowej
(zwyciężyła Julia Namaczyńska z SP
w Nowej Iwicznej za piosenkę „Last
Christmas”) 

klasy IV-VI szkoły podstawowej
(zwyciężyła Klaudia Czerwieńska z SP
w Łazach za piosenkę „Spider's web”) 

klasy gimnazjalne (zwyciężyła Agata
Rogowska z Gimnazjum w Złotokłosie
za piosenkę „Singing in the rain”)

II Piaseczyński Festiwal Piosenki Angielskiej
W środę 28 lutego w Ośrodku Kultury w Piasecznie odbył się finał drugiego Piase-
czyńskiego Festiwalu Piosenki Angielskiej dla uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjalnych z terenu powiatu piaseczyńskiego.

Pan Stanisław Krawiec z Zalesia Dolnego obchodził 24 lutego swoje 101. urodziny.
Podobnie jak w zeszłym roku Jubilata w tym dniu odwiedził burmistrz Józef Zalewski, tym
razem wraz z nową przewodniczącą Rady Miejskiej panią Dorotą Wysocką-Jońską. 

Pan Stanisław pochodzi z Podlasia, ale mieszka w Zalesiu Dolnym od kilkudziesięciu
lat. Z Zawodu jest ogrodnikiem i przez wiele lat opiekował się ogrodem w Stołecznym Cen-
trum Rehabilitacji w Konstancinie. 

Mimo zacnego wieku pan Stanisław jest w znakomitej formie i tryska humorem. Już
dziś zapowiadamy się z kolejną wizytą u Jubilata za rok.

101. urodziny!

fot. T. Pawlak

W dniu 6.03.2007 został przeprowadzony IV - wojewódzki etap ogólnopolskiego
konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Konkurs składał się z testu uwzględ-
niającego wiedzę ogólną nt. parków krajobrazowych oraz praktycznego rozpoznawania
gatunków roślin i zwierząt. Zwycięzcą tego etapu kolejny raz została szkoła z terenu
Gminy Piaseczno. Tym razem jest to Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piasecznie przy
Al. Kalin. Laureaci będą reprezentować nasze województwo na szczeblu ogólnopolskim.
Życzymy zwycięskiej drużynie aby wzorem Zespołu Szkół Publicznych w Złotokłosie zaję-
ła zaszczytne I miejsce. 

Zakup nagród na IV etap konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski został sfi-
nansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.

Poznajemy
Parki Krajobrazowe

fot. M. Markuszewska



W sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla
obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską,
Okulickiego i Puławską. 

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 1486/LVII/2006 z
dnia 23.10.2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno, obejmującej
obszar ograniczony ulicami: 
Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską. 
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 
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W sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego części  miasta Piaseczno dla
obszaru ograniczonego ulicami: Szpitalną, Korczaka,
Zagajnikową, Sienkiewicza, Gerbera, Czajewicza oraz
projektowaną ulicą zlokalizowaną przy Szpitalu. 

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 1455/LVI/2006 z
dnia 21.09.2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno, obejmującej
obszar ograniczony ulicami: 
Szpitalną, Korczaka, Zagajnikową, Sienkiewicza, Gerbera, Czajewicza oraz
projektowaną ulicą zlokalizowaną przy Szpitalu. 
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 
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W sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego części  miasta Piaseczno dla
obszaru ograniczonego ulicami: Żeromskiego, Armii Krajowej,
17-go Stycznia, Kilińskiego. 

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 1487/LVII/2006 z
dnia 23.10.2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno, obejmującej
obszar ograniczony ulicami: 
Żeromskiego, Armii Krajowej, 17-go Stycznia, Kilińskiego. 
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 
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Burmistrz
zatwierdził przetargi: 

na roboty dodatkowe w zakresie bu-
dowy kanalizacji sanitarnej w Zalesiu
Górnym - Domanka i części Jesówki.
Wykonawca - firma PBPiRI Kołdico
z Zagnańska, za cenę ryczałtową brutto
81 000 zł; 

na odbiór nieczystości stałych
i płynnych z posesji znajdujących się
na terenie gminy Piaseczno, których
właściciele nie posiadają umów na
wywóz odpadów. Wykonawca - fir-
ma PUK Sita Piaseczno Sp. z o. o.
z Piaseczna; 

na budowę wysokoparametrowej sieci
cieplnej z przyłączami w rejonie ulic: Pu-
ławska, Fabryczna, Wojska Polskiego, Ku-
socińskiego oraz wysokoparametrowych
węzłów cieplnych (szt. 18) w Piasecznie.
Wykonawca - firma PHU Instaleks z Ży-
rardowa, za cenę ryczałtową brutto
1 616 925,75 zł; 

na dostawę ziemniaków, warzyw, owo-
ców dla Przedszkola nr 5 w Piasecznie przy
ul. Szkolnej 18. Wykonawca - firma Cy-
trus Gospodarstwo Ogrodniczo-Sadown-
icze Janusz Pawlak z Głoskowa, za cenę ry-
czałtową brutto 39 799,82 zł; 

na wykonanie projektu budowlanego
i wykonawczego wielobranżowego
przebudowy skweru Kisiela w Piasecz-
nie. Wykonawca - firma Artur Bronisz
z Sulejówka, za cenę ryczałtową brutto
46 360,00 zł. 

na dostawę prasy dla Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno. Wykonawca - fir-
ma D. L. M. Gajewski & Morawski Sp.
j. Prenumerata Prasy z Warszawy, za
cenę ryczałtową brutto 94 334,30 zł. 

Burmistrz
ogłosił przetargi: 

na dostawę ziemniaków, warzyw, owo-
ców dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Pia-
secznie przy ul. Świętojańskiej 18 w okre-
sie 18.02.2007 r. - 21.06.2007 r.; 

na sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części
miasta Piaseczna dla obszaru ograniczo-
nego ulicami: Żeromskiego, Armii Kra-
jowej, 17 Stycznia, Kilińskiego; 

na sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części
miasta Piaseczna dla obszaru ograniczo-
nego ulicami: Geodetów, Julianowską,
Okulickiego i Puławską; 

na sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części
miasta Piaseczna dla obszaru wyznaczo-
nego ulicami: Szpitalną, Korczaka, Za-
gajnikową, Sienkiewicza, Gerbera, Cza-
jewicza i ulicą projektowaną wyznaczoną
w obowiązującym planie; 

na oznakowanie pionowe i poziome
oraz wykonywanie progów zwalniają-
cych na drogach lokalnych i gminnych
na terenie gminy Piaseczno. 

W okresie 28 grudnia - 14 lutego
burmistrz zajmował się bieżącymi 
sprawami, m.in. odbyły się 
następujące spotkania: 
12 stycznia - uroczyste pożegna-
nie odchodzącego na emeryturę
starszego brygadiera J. W. Maxy -
komendanta powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Piasecz-
nie - oraz objęcie tego stanowiska
przez młodszego brygadiera Leszka
Szcześniaka. 

13 stycznia - walne zebranie spra-
wozdawcze OSP Piaseczno. 
16 stycznia - spotkanie z dyrekcją
ZTM w sprawie powołania Międzyg-
minnego Związku Komunikacyjnego
Aglomeracji Warszawskiej. 
20 stycznia - noworoczne spotkanie
grup plastycznych z powiatu piaseczyń-
skiego. 
20 stycznia - obchody X-lecia Klubu
Sportowego „Grawitacja”. 
22 stycznia - zakończenie obchodów
80-lecia powstania Banku Spółdziel-
czego w Piasecznie. 
2 lutego - walne zebranie Stowarzy-
szenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki
Jeziorki. 
3 lutego - walne zebranie OSP Choj-
nów. 
5 lutego - nadzwyczajne zgromadze-
nie wspólników PCU Sp. z o. o. Przed-
miotem zgromadzenia były m. in.
zmiany w składzie rady nadzorczej
spółki. 
5 lutego - spotkanie z przewodniczą-
cymi Społecznych Komitetów Budowy
Kanalizacji Zalesia Dolnego, Zalesinka.
Tematem spotkania były sprawy zwią-
zane z przygotowaniem inwestycji ka-
nalizacyjnych w ramach Funduszu
Spójności obejmujących ten rejon
miasta. 
13 lutego - nadzwyczajne zgroma-
dzenie wspólników PCU Sp. z o. o. 
14 lutego - otwarcie Ośrodka Kura-
torskiego w Piasecznie. 

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

zapoznano się z informacją nt. kosz-
tów inwestycji realizowanych w ra-
mach Funduszu Spójności. Wstępnie
zakładano, że inwestycje te (cztery za-
dania) będą kosztować około 200 mln
zł. Obecnie zostały sporządzone kosz-
torysy dla trzech zadań. Wynika z nich,
że inwestycje te będą znacznie droższe,
niż przewidywano. Po zsumowaniu
ww. kosztorysów i dodaniu przewidy-
wanych kosztów zadania nr 4 wynika,
że inwestycje realizowane w ramach
Funduszu Spójności kosztować będą
278 500 000 zł. Z praktyki wynika, że
po przetargach kwoty te mogą jeszcze
wzrosnąć; 

w związku z tym, że obecnie na tere-
nie gminy Piaseczno planowanych jest
kilka inwestycji polegających na budo-
wie budynków wielorodzinnych
z mieszkaniami o obniżonym standar-
dzie, co jest istotne przy bilansowaniu
miejsc postojowych dla tych inwesty-
cji, zdecydowano, że należy wystąpić
do odpowiednich organów o wykład-
nię i sprecyzowanie, co kryje się pod
pojęciem „lokal o obniżonym standar-
dzie”; 

ustalono, że należy wystąpić do na-
jemców budynków komunalnych
z propozycją sprzedaży lokali, wyzna-
czając termin odpowiedzi w tej spra-
wie do końca czerwca br.; 

ustalono, że należy podjąć niezbęd-
ne działania celem uzyskania środków
finansowych na zadania gminne
z Norweskiego Mechanizmu Finanso-
wego, m. in. na budowę boisk przy-
szkolnych, a także środków z innych
źródeł zewnętrznych, np. na budow-
nictwo socjalne; 

postanowiono wystąpić do firmy
obecnie zajmującej się utrzymaniem
zieleni na terenie gminy Piaseczno
o przedłożenie do końca stycznia br.

planu działania, co zamierzają kon-
kretnie wykonać w bieżącym roku; 

ustalono, że do czasu rozbudowy
oczyszczalni ścieków w Piasecznie,
która prawdopodobnie nastąpi
w 2009 r., nie należy wydawać warun-
ków technicznych dot. podłączenia
budynków wielorodzinnych w Pia-
secznie (powyżej 10 lokali mieszkal-
nych) do kanalizacji i wodociągu; 

ustalono, że należy dać najemcom
lokali komunalnych termin wykupu
lokalu na dotychczasowych warun-
kach do końca br.; 

omówiono zmiany do Porozumie-
nia Międzygminnego z marca 2004
r. w sprawie wykonywania lokalnego
transportu zbiorowego na terenie
gminy Piaseczno. Zarząd Transportu
Miejskiej chce zwiększyć stawkę za
1 wozokilometr z 5,92 zł do 6,03 zł,
a także zmienić wskaźnik udziału
pokrycia kosztów funkcjonowania li-
nii komunikacyjnych przez Piasecz-
no z 20 do 30 proc. 

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 28 grudnia
2006 r. do 14 lutego 2006 roku.

Szanowni
Mieszkańcy Piaseczna!!! 

Przypominam, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami
do końca 2007 roku wszyscy, którym wydany został

dowód osobisty przed 1 stycznia 2001 roku, 
muszą go wymienić na nowy! 

Bardzo proszę, aby Państwo nie zwlekali do ostatnich
dni grudnia i sukcesywnie zgłaszali się do Urzędu

w celu wymiany dokumentu. Zaoszczędzi to Państwa czas
i ustrzeże przed staniem w kolejkach. 

Wszelkie informacje o wymianie dowodów osobistych mogą
Państwo uzyskać w Biurze Meldunkowym i Dowodów Osobistych

na parterze Urzędu Miasta i Gminy, ul. Kościuszki 5,
telefonicznie pod numerami (0 22) 70 17 601/602/604/605/613,

na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu
lub w Wydziale Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Chcesz się pozbyć ubrań swoich
czy dziecka, zabawek, książek, niepo-
trzebnego wózka czy innych rożności?
Przyjdź i sprzedaj. Chcesz znaleźć coś
ciekawego, nietuzinkowego? Przyjdź,
poszukaj i kup. Pracownia Psycholo-
giczna oraz Klub Dziecka zapraszają na
Rodzinny Targ Różności, który odbę-
dzie się:

25 marca 2007 r.
w godzinach 10.30-13.00

w Klubie Dziecka
przy ul. Orężnej 52 w Piasecznie

Cały dochód wynikający z organi-
zacji Targu zostanie przekazany dla
Pawła Płoskiego, tancerza z Klubu
Grawitacja, który na początku roku
uległ poważnemu wypadkowi. Patro-
nat nad akcja objął Urząd Miasta
i Gminy Piaseczno oraz Klub Sporto-
wy Grawitacja. Patronem Medialnym
akcji jest Kurier Południowy. 

Więcej informacji
pod numerem telefonu

0504011880
lub mailowo

info@pracowniapsychologiczna.com.pl

Zapraszamy bardzo serdecznie.

Rodzinny
Targ Różności
Oczekując wiosny zapra-
szamy do zrobienia po-
rządków w swojej szafie.
Poszperajmy w naszych
szafach i szufladach, na
strychu i w piwnicy. Być
może znajdziemy rzeczy,
które nam nie są potrzeb-
ne a które mogą innym
sprawić radość.
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W sporcie istnieje hierarchia ważności
rozgrywek sportowych, a igrzyska olimpijskie
są zawodami priorytetowymi. Następnymi
na skali rangi zawodów są mistrzostwa świa-
ta, mistrzostwa Europy i Polski. 

Podobnie jest w sporcie młodzieżowym
w skali ogólnokrajowej, gdzie system oceny
osiągnięć i dokonań naszej młodzieży jest ści-
śle ewidencjonowany i przeliczany na punkty.

Oczywiście nie punkty są w tej naszej
sportowej przygodzie najważniejsze, lecz
zdrowie psychiczne i fizyczne naszej mło-
dzieży oraz jej prawidłowe wychowanie. 

Jednakże należy tu odróżnić rekreację,
turystykę i sport masowy tworzące solidną
bazę społeczną od młodzieżowego etapu
sportu kwalifikowanego. 

Wnikliwy obserwator zauważy współza-
leżność tych składowych sportu, tak jak to
jest np. w krajach skandynawskich, gdzie
bardzo wysoki procent społeczeństw biorą-
cych udział w różnych formach aktywności
ruchowej przekłada się na ogromną liczbę
młodzieży biorącej udział w sporcie kwalifi-
kowanym i doskonałe wyniki w zawodach
rangi międzynarodowej. 

O ile jednak w rekreacji, turystyce czy
sporcie masowym naczelnym kryterium jest
liczba uczestników, liczba imprez, zlotów
etc., o tyle w sporcie kwalifikowanym (a
szczeblu młodzieżowym także) o efektywno-
ści szkolenia świadczy wynik i jego poprawa
w kolejnych latach szkolenia. 

Nie jest także prawdą, że liczenie punk-
tów powoduje nadmierną, przedwczesną
eksploatację dzieci i młodzieży. Punktacja
jest tak skonstruowana, że im dotyczy niższej
kategorii wiekowej, tym jest bardziej spłasz-

czona, tzn. za wysokie miejsca zapewnia
mniej punktów, a obejmuje większą liczbę
uczestników. 

Zdolna i prawidłowo szkolona jednost-
ka zawsze zdobędzie pewną liczbę punktów

dla swojego klubu, miasta czy regionu. Im
szkolenie jednak będzie szersze, a tych punk-
tów więcej, tym miejsce danego klubu, gmi-
ny czy powiatu wyższe. To właśnie świadczy
o szeroko prowadzonej pracy szkoleniowej
i liczbie jednostek uczestniczących w proce-
sie szkoleniowym w sposób zorganizowany,
prawidłowy i regularny. To także jest jednym
z naczelnych zadań gmin - zachęcić jak naj-
większą liczbę młodych ludzi do regularnego
uczestnictwa w zajęciach sportowych. 

Eksploatacji młodego organizmu można
dokonać natomiast poprzez postawienie
własnych ambicji ponad dobro młodego
człowieka bez udziału w „punktowanych”
imprezach, sięgając po zbyt ostre środki
z treningu dorosłych lub nie stosując się do
zaleceń fizjologów sportu mówiących, że sto-
sunek zawodów do treningów nie powinien
być niższy niż 1: 10, a jak to wygląda w prak-
tyce, lepiej nie wspominać. 

By nie okazać się gołosłownym, powo-
łam się na przykłady dwóch dotychczas czo-
łowych polskich lekkoatletek Renaty Para-
dowskiej-Sobiesiak oraz Anny Jakubczak. 

Obie w młodym wieku były czołowy-
mi w Polsce zawodniczkami w kategorii
młodziczek, juniorek i seniorek, zdobywa-
jąc po drodze wiele punktów dla swoich
klubów, gmin czy powiatów i do dnia dzi-
siejszego uprawiają sport na poziomie mię-
dzynarodowym. Nie w punktach więc leży
istota sprawy, ale jak te punkty są zdobywa-
ne. 

Punkty są potrzebne tylko, by wykazać
czy na danym terenie ta właśnie regularna,
systematyczna praca jest prowadzona i jaki
jest jej zasięg.  

Analiza powyższego materiału wskazuje
na systematyczny i wyraźny progres gminy
Piaseczno w systemie sportu młodzieżowego,
który zawdzięczamy głównie znacznie lepszym
osiągnięciom młodych sportowców z klubu

sportowego KS Piaseczno, wzrastającym zdo-
byczom punktowym jeźdźców z KJ Szumawa
Bobrowiec, jak również coraz lepszym wyni-
kom kolarzy z dobrze pracującej grupy LUKS
Trójka Piaseczno i GOSiR Piaseczno. 

Niepokoi utrata zdobyczy punktowych
przez szeroko działającą i dobrze zorganizo-
waną sekcję, jak piłka koszykowa dziewcząt
i chłopców (GOSiR), czy permanentny brak
wyników sekcji pływackiej (GOSiR), która
ma najwcześniejszy dostęp do naszych dzieci.
Zastanowić musi także minimalny dorobek
punktowy sekcji tenisa stołowego przy (GO-
SiR) - 3,5 pkt. Znacznie mniej wspomagany
UKS Kontra Zalesie Górne zdobył w tenisie
stołowym niemal dwukrotnie większą liczbę
punktów od silnie wspomaganej grupy dzia-
łającej przy GOSiR. 

Cieszy nas wszystkich dynamiczny roz-
wój piłki nożnej dziewcząt, ale dla roczników,
które w większości uczestniczą w zajęciach,
nie liga czy zawody halowe winny stanowić
priorytet. To powinny być tylko środki tre-
ningowe w arsenale przygotowawczym do za-
wodów głównych, tj, mistrzostw Polski junio-
rów młodszych i mistrzostw Polski juniorów.
Tam mają szansę poznać atmosferę dużej im-
prezy wśród równolatków, zaprezentować
swój potencjał i jednocześnie pokazać wkład
naszego środowiska w ich rozwój. 

W tym miejscu należy wyróżnić szcze-
gólnie młodych piłkarzy z KS Piaseczno, któ-
rzy zdobyli 26,68 pkt, lekkoatletów z KS Pia-
seczno - 23 pkt, oraz kolarzy (z LUKS Trój-
ka P-no i GOSiR Piaseczno) - łącznie 17
pkt., którzy wnieśli największy wkład, poka-
zując, że środki przekazane przez gminę na
ich szkolenie zostały właściwie wykorzystane. 

Pomimo znaczącej poprawy naszej po-
zycji nie czujemy się w pełni usatysfakcjono-
wani istniejącym stanem rzeczy, jako że nasza
baza, potencjał ludzki i środki finansowe
gminy stwarzają warunki do znacznie lep-
szych osiągnięć. 

Docelowo zmierzamy do zdobycia przez
młodych sportowców gminy Piaseczno 250
pkt i pozycji w pierwszych 100 gminach
w kraju. 

Do tego potrzebna jest dalsza systema-
tyczna praca oraz podnoszenie poziomu
w dyscyplinach, które już posiadamy. Należy
wspólnie wyznaczyć priorytety w klubach
i zespołach już istniejących. 

W ubiegłym roku w gminie rozpoczęto
szkolenie w judo oraz piłce siatkowej
i wkrótce winno to również przynieść wy-
mierne efekty szkoleniowe. 

Dobrym prognostykiem dla naszej po-
zycji jest włączenie od tego roku kick-boxi-
ngu w system współzawodnictwa młodzieżo-
wego. Jak wiemy od dawna, sekcja kick-b-
oxingu działa bardzo prężnie i należy do
sportowych wizytówek naszego środowiska. 
Nie należy także rezygnować - dla dobra
młodzieży oraz poprawiania naszej pozycji
w systemie sportu młodzieżowego - z podej-
mowania prób inicjowania nowych grup
szkolenia. 

Można tego dokonać na bazie istnieją-
cych już sekcji, m. in. baseballu i brydża
sportowego. 
Istnieją także inne atrakcyjne formy sporto-
we, jak łucznictwo, sporty wrotkarskie czy
unihokej, mogące być alternatywą dla naszej
młodzieży, niewymagające wielkich nakła-
dów finansowych i gdzie stosunkowo łatwo
o zdobycze punktowe w omawianym tu sys-
temie sportu młodzieżowego. 

Dbając o dobrze funkcjonujący system
szkolenia, dbamy o lepszą przyszłość naszych
dzieci, wyższy poziom sportu na naszym te-
renie i lepszy wizerunek gminy - naszej gmi-
ny. Sławomir Rosłon

Sport młodzieżowy w gminie Piaseczno,
czyli jak i dokąd zmierzamy? 
Sport jest integralną częścią życia społecznego, gdzie jednak w przeciwieństwie do innych
aspektów działalności ludzkiej łatwo jest wskazać triumfatora, zwycięzcę czy wreszcie wykazać
postęp. Jak wiemy, nie jest to łatwe w innych dziedzinach naszego życia. Czy jednak nam się to
podoba, czy winniśmy dążyć do obiektywnej oceny efektywności naszych działań, ich skutków
i długofalowo planować kierunki naszych oddziaływań? 

Przedstawiam osiągnięcia punktowe gminy
Piaseczno w systemie sportu młodzieżowego z ostatnich
trzech lat (sklasyfikowano 840 gmin i 2889 klubów)

Najważniejszy cel konkursu to wy-
różnienie najaktywniejszych bibliotek,
które pełnią w swoim środowisku rolę
kulturotwórczą. 

Działalność bibliotek oceniana by-
ła w trzech kategoriach: 

najciekawsza inicjatywa
promująca czytelnictwo
najpracowitsza biblioteka
czytelnik rekordzista

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Piaseczno zajęła I miejsce w kategorii
„najpracowitsza biblioteka Mazowsza”
i otrzymała nagrodę: 55 woluminów
nowości wydawniczych. 

Na tym nie koniec. Za promowa-
nie czytelnictwa Biblioteka otrzymała
specjalne wyróżnienie i 30 woluminów
nowości wydawniczych. Natomiast
w kategorii „czytelnik rekordzista” Bi-
blioteka zgłosiła 15 czytelników z tere-
nu miasta i gminy w trzech kategoriach

wiekowych: 6-12, 13-20 i powyżej 20
lat, którzy mają na swoim koncie naj-
więcej wypożyczeń. Z tej liczby dzie-
więć osób otrzymało dyplomy i tytuły
Czytelnika Rekordzisty oraz nagrody
książkowe. Nagrodzeni zostali: Klaudia
Hałuszko, Marcin Witczak, Marta
Wojtczak, Barbara Wojtczak, Justyna
Nejman, Maria Szynkielewska, Emilia
Maciejewska, Marta Karkowska, Anna
Iwaniuk. 

Mazowieckie Centrum Kultury
i Sztuki planuje kontynuację tego kon-
kursu w latach następnych. Oczekiwa-
nym efektem jest rozszerzenie zakresu
działalności bibliotek na terenie Ma-
zowsza, aktywizacja i integracja środo-
wiska bibliotekarzy, a także wsparcie
bibliotek Mazowsza polegające przede
wszystkim na pomocy i zaopatrzeniu
ich w nowości wydawnicze. 

Biblioteka Publiczna w Piasecznie
laureatem konkursu
dla bibliotek Warszawy i Mazowsza
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki jest organi-
zatorem konkursu o pięknej nazwie: „Z kartek sze-
lestem”, którego kolejna edycja zakończyła się
11 grudnia 2006 roku rozdaniem nagród.

W ramach Programu Operacyjne-
go „Promocja czytelnictwa” objętego
mecenatem państwa, Biblioteka Pu-
bliczna w Piasecznie wraz z filiami
otrzymała dofinansowanie na zakup

nowości wydawniczych, które pozwo-
liło na powiększenie stanu księgozbio-
ru o 1.075 egzemplarzy nowych ksią-
żek i wydawnictw multimedialnych.

Dotacja finansowa Ministerstwa Kultury
dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie

15 III (godz. 9.00 i 10.30) W Filii Biblioteki Publicznej na piase-
czyńskim Osiedlu, ul. Szkolna 9 odbędą się dwa spotkania z podróż-
nikiem Bogumiłem Rzucidło, który opowie o wyprawie na Wyspę
Wielkanocną. 

16 III (godz. 17.00) - kolejne spotkanie członków Klubu Poszuki-
waczy Słowa (Czytelnia Biblioteki Publicznej, ul. Kościuszki 49) 

20 III (godz. 11.00) - spotkanie z Mariolą Pryzwan, autorką biogra-
fii Haliny Poświatowskiej

Biblioteka Publiczna zaprasza

„Liczy się temat” to konkurs na
najciekawsze prace dziennikarskie
gimnazjalistów traktujące o aktualnych
problemach społecznych istotnych dla
lokalnego środowiska. W pierwszej
edycji spośród 115 nadesłanych zgło-
szeń jury w składzie: Teresa Torańska
- publicystka, Alicja Pacewicz - Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej, oraz Be-
ata Ryczkowska - CANAL+ Cyfrowy,
wyłoniło 11 zwycięskich prac i przy-
znało 9 wyróżnień. Laureaci otrzymali
nagrody indywidualne oraz sprzęt
elektroniczny dla szkół. Nagrodą spe-
cjalną konkursu było wsparcie o łącz-
nej wartości 40 000 złotych, którego
CANAL+ Cyfrowy udzielił osobom
bądź instytucjom przedstawionym
w zwycięskich pracach. 

Jedną ze zwycięskich prac był re-
portaż prasowy „Jak podarować
uśmiech” uczennic Aleksandry Dą-
browskiej, Edyty Welter i Marii Piwo-
warskiej opowiadający o współpracy
Gimnazjum nr 1 z Domem Dziecka
w Białowieży. Kapituła ekspertów
konkursu, w której zasiedli Teresa To-
rańska - publicystka, Artur Łęga - Pol-
ska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Kin-
ga Chrzanowska - Centrum Wolonta-
riatu, oraz Maria Wroniszewska - Fun-
dacja Synapsis, doceniając pracę i ak-
tywność młodzieży, zdecydowała
o przekazaniu 6000 zł na zorganizowa-
nie spotkania z młodzieżą z gimnazjum
w Piasecznie i zakup najpotrzebniej-
szych ośrodkowi rzeczy. 

GIMNAZJALISTKI Z PIASECZNA
WŚRÓD ZWYCIĘZCÓW KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO
Uczennice Gimnazjum nr 1 w Piasecznie - Aleksandra Dą-
browska, Edyta Welter i Maria Piwowarska - zostały laure-
atkami ogólnopolskiego konkursu dziennikarskiego dla
gimnazjalistów „Liczy się temat” organizowanego przez
CANAL+ Cyfrowy. Nagrodą w konkursie jest wsparcie fi-
nansowe Domu Dziecka w Białowieży, z którym gimna-
zjum z Piaseczna stale współpracuje.



Ośrodek Kultury w Piasecznie - Marzec 2007

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

30.03- 07.04 „Wciąż żywy w naszych sercach”
wystawa zdjęć z obchodów I rocznicy śmierci Jana Pawła II

Sala Ośrodka Kultury - ul. Kościuszki 49:

SPOTKANIA: 
09.03 godz. 10.30

11.30, 12.30 Filharmonia Narodowa - Estrada Kameralna
10.03 godz. 16.00 Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna
17.03 godz. 14.00 Spotkanie plastycznej „Grupy Piaseczno”
22.03 godz. 11.00 Spotkanie Związku Sybiraków
28.03 godz. 9.00 XXX Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”
29.03 godz. 11.00 Spotkanie Związku Niewidomych

IMPREZY: 
09.03 godz. 19.00 Active Rock Party czyli rockoteka

Wodzireja Zenka, wstęp 6 zł 
11.03 godz. 16.00 BAJKOWA NIEDZIELA DLA MALUCHÓW

Teatr lalek „Czarodziej” - „Śpiąca Królewna”,
wstęp 8 zł 

13.03 godz. 20.00 JAZZOWY WTOREK OŚRODKA KULTURY
- zespół KERD, wstęp 15 zł.
Więcej na stronie www.kerd.pl

16.03 godz. 19.00 ŚWIECZOWISKO Teatr „ NIC PONAD”
- „Czerwony Kapturek. Nie-prosta historia”,
wstęp wolny

17.03 godz. 19.00 KONCERT ZESPOŁU ŁĄKI ŁAN, bilety:
15 zł, 10 zł ulgowy

20.03 godz. 19.00 „Spotkania Ludzi z mgły” - impreza poetycka
23.03 godz. 19.00 ABRADAB & GUTEK & DJ FEEL-X - HIP HOP

IMPREZA, wstęp 13 zł 
24.03 godz. 17.30 Koncert Uczniów Ogniska Muzycznego,

wstęp wolny 
27.03 godz. 20.00 Klub Filmowy KULTURALNY MARIAN

„Jasminum” w reż. J. J. Kolskiego, wstęp 8 zł 
31.03 godz. 19.00 TYMON TYMAŃSKI & TRANSISTORS

Kombinat'86, wstęp 15 zł, 10 zł

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 
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10.03 9.00 - 17.00 TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
SAMORZĄDOWCÓW
POWIATU
PIASECZYŃSKIEGO (GOSIR)

11.03 9.00 - 17.00 TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ AMATORÓW 
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA
I GMINY PIASECZNO (GOSIR)

12.00 - 14.00 MECZ KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW R. 1994:
GOSIR P-NO - UKS BIAŁOŁĘKA (SP 5)

12.03 17.30 - 19.30 MECZ KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT R. 1994: 
GOSIR P-NO - MKK SOKOŁÓW PODLASKI (SP 5)

14.03 13.00 - 16.00 MISTRZOSTWA GMINY GIMNAZJÓW
W TENISIE STOŁOWYM - MIMS 2007 (GOSIR)

15.03 13.00 - 16.00 MISTRZOSTWA GMINY W TENISIE
STOŁOWYM- MIMS 2007 (GOSIR)

16.03 12.00 - 16.00 MISTRZOSTWA GMINY GIMNAZJÓW
W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT
- MIMS 2007 (GOSIR)

16.00 - 18.00 MECZ KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW R. 1992: 
GOSIR P-NO - UKS PRZSNYSZ (GOSIR)

17.03 10.00 - 14.00 MAZOWIECKIE ZAWODY DRUŻYNOWE W
PŁYWANIU O NAGRODĘ PREZESA PKOL (BASEN)

10.00-15.00 IX GRAND PRIX PIASECZNA W TENISIE
STOŁOWYM AMATORÓW, TURNIEJ IX (GOSIR)

18.03 9.00 -16.00 MAZOWIECKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
CHŁOPCÓW R. 1998 (GOSIR)

14.00-16.00 MECZ KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW R. 1993:
GOSIR P-NO - UKS 3 ŻYRARDÓW (SP 5)

21.03 13.00 - 16.00 MISTRZOSTWA POWIATU GIMNAZJÓW W
TENISIE STOŁOWYM - MIMS 2007 (GOSIR)

22.03 13.00 - 16.00 MISTRZOSTWA POWIATU SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH W TENISIE STOŁOWYM
- MIMS 2007 (GOSIR)

23.03 13.00 - 16.00 MISTRZOSTWA GMINY GIMNAZJÓW W PIŁCE 
RĘCZNEJ CHŁOPCÓW - MIMS 2007 (GOSIR)

24.03 10.00 - 14.00 VI GRAND PRIX PIASECZNA W PŁYWANIU,
CRAWL, ZMIENNY (BASEN)

28.03 12.00 - 16.00 MISTRZOSTWA POWIATU GIMNAZJÓW
W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT
- MIMS 2007 (GOSIR)

30.03 12.00 - 16.00 MISTRZOSTWA POWIATU GIMNAZJÓW
W PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW
- MIMS 2007 (GOSIR)

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Sikorskiego 20

Odlicz 1% podatku
dla Pawła

Organizacja Pożytku Publicznego - Fundacja Happy Kids,

94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14,

subkonto 41 1160 2202 0000 0000 8553 4375,

nazwa rachunku „Paweł Płoski”. W razie pytań oraz pomysłów

na wsparcie KS Grawitacja w działaniach na rzecz Pawła pro-

simy o kontakt pod nr tel. 0 604 438 643 (Urszula Strzeżek)

ŁĄKI ŁAN to pięcioosobowa gru-
pa muzykalnych owadów, która gra
psyhodiscozpola czy tehnofunkrock na
murzyńskim luzie. Ma za sobą trzy lata
ciężkiej pracy, której efektem jest nie-
spotykane brzmienie i ponad 100
koncertów w całym kraju i poza jego
granicami. Grali między innymi z taki-
mi gwiazdami jak: Jacknife Lee, Luke
Slater, Kevin Saunderson. 

Prezentują mieszankę różnych sty-
lów muzycznych - funk, house, trip
hop i drum'n'bass. 

Młodzi i ambitni przedstawiają
swoje występy w formie swoistego
performance - niewiarygodne kostiu-
my i udekorowana scena współtworzą
wyjątkowy klimat tych parties, pod-
czas których na wielkie ekrany rzucane
są wizualizacje wchłaniające widza
w ich bajkowy świat śpiewających
owadów.

Bilety:
15 zł, 10 zł ulgowy

Szczegóły:

www.lakilan.pl

Łąki Łan
Ten niekonwencjonalny
i zabawny zespół zapre-
zentuje się piaseczyńskiej
publiczności 17 marca
w Osrodku Kultury

W tym roku jury w składzie: Artur
Liwiński, Teresa Drozda, Magdalena
Turowska wysłuchało ośmiu wyko-
nawców i przyznało następujące na-
grody: 
I miejsce - Przemysław Bogusz (no-
minacja do Studenckiego Festiwalu
Piosenki w Krakowie) 
II miejsce - Joanna Pilarska

III miejsce
- Paweł Górski,
- Anna Idzikowska
- Zespół „Małe kino”

Przed ogłoszeniem wyników
i koncertem laureatów piaseczyń-
skiej publiczności zaprezentował się
zeszłoroczny Laureat Marcin
Skrzypczak.

XII PZPR
2-3 marca odbyła się dwunasta edycja XII Piaseczyń-
skiego Zlotu Piosenki Różnej. Tegorocznym gościem
specjalnym był zespół Raz, Dwa, Trzy oraz Waldemar
Śmiałkowski. 

fot. Co?Gdzie?Kiedy?
Na Mazowszu

Tymon Tymański, właściwie Ryszard Tymański (ur. 30
września 1968 w Gdańsku) - polski kompozytor, multiin-
strumentalista, poeta, prozaik; twórca pojęcia yass. Założy-
ciel i lider zespołów Miłość (1988), Kury (1992), Czan,
NRD, Tymon i Trupy, Poganie, The Users, Tymański Yass
Ensemble, Tymon & Transistors. 

Zaczynał działalność muzyczną w drugiej połowie lat
osiemdziesiątych jako basista w nowofalowej grupie Sni
Sredstwom Za Uklanianie. Później (przełom lat 80 i 90),
już jako kontrabasista, zasłynął jako odnowiciel polskiego
jazzu (a zarazem twórca yassu) w zespole Miłość. Najwięk-
szą popularność zdobył jednak z zespołem Kury, w którym
śpiewał i grał na gitarze basowej i z którym zdobył nagrodę
Fryderyka w 1998 r. za album P. O. L. O. V. I. R. U. S. 

Znany jest zarówno z absurdalnego poczucia humoru
i kontrowersyjnych tekstów piosenek jak i z niezwykle wy-
rafinowanej muzyki (zarówno jazzowej jaki rockowej). Jego
twórczość jest jednocześnie niezwykle różnorodna. Pierwsza
płyta Kur zatytułowana Kablox nawiązywała zarówno do al-
ternatywnego rocka jak i do jazzu, muzyki klasycznej i bu-
dziła skojarzenia z działalnością Franka Zappy. Ostatnia pły-
ta Kur „100 lat Undergroundu” jest natomiast nasycona
elementami hip hopu i techno. 

Wraz z zespołem Miłość Tymański tworzył akustyczny
jazz, zaś z formacją Tymon & Transistors proponuje rocka
z elementami muzyki reggae i punk. Obecnie jego podsta-
wowy instrument to gitara elektryczna, a głównym środkiem
wyrazu stała się muzyka rockowa (zespół Tymon & Transi-
stors). Występuje jednak wciąż także z jazzową formacją Ty-

mański Yass Ensemble, w której pełni funkcję lidera i gita-
rzysty. Jest buddystą zen. Jesienią 2006 został współprowa-
dzącym program o kulturze Łossskot na TVP1. Współpra-
cował m. in. z Lesterem Bowie, Mikołajem Trzaską, Lesz-
kiem Możdżerem, Jackiem Olterem, Tomaszem Gwinciń-
skim, Jerzym Mazzollem, Robertem Brylewskim. Skompo-
nował muzykę do filmów: Sztos, Przemiany i Wesele (na-
groda filmowa Polskie Orły 2005). 

Bilety na koncert w Piasecznie
w cenie 15 zł oraz 10 zł ulgowy

www.tymanski.com

TYMON TYMAŃSKI
& TRANSISTORS
31 marca o godz. 19.00 w Ośrodku Kultury zagra Tymon Tymański
z grupą Transistors. 


