
Mieszkańcy powiatu piaseczyń-
skiego mają zapewniony bezpłatny
start na dystansie - hobby 15 km
(runda skrócona). 

Warunkiem koniecznym wy-
startowania na pozostałych dystan-
sach jest wniesienie opłaty za czip
startowy, który umożliwia profe-
sjonalny pomiar czasu i sklasyfiko-
wanie zawodnika. Koszt czipu dla

mieszkańców powiatu piaseczyń-
skiego wynosi 20 zł. 

Opłaty należy dokonać na konto
organizatora lub w biurze zawodów,
które będzie czynne 25 maja
w godz. 16.00 - 20.00 i 26 maja
w godz. 7.00 - 10.00. W biurze za-
wodów należy także potwierdzić
swoje uczestnictwo (stwierdzenie
zameldowania na terenie powiatu na

podstawie dokumentu ze zdjęciem),
odebrać numer startowy (dotyczy
tych, którzy nie mają jeszcze nume-
ru z dotychczasowych edycji cyklu
2007) oraz odebrać chip do pomia-
ru czasu (dotyczy tych, którzy nie
startowali w dotychczasowych edy-
cjach Mazovia MTB Marathon 2007
i nie posiadają jeszcze swojego chi-
pa). 

Mazovia MTB Marathon to
cykl terenowych wyścigów rowe-
rowych rozgrywanych na obszarze
całego Mazowsza. Na starcie sta-
nąć może każdy, kto ma sprawny
rower oraz chęć zmierzenia się
z dystansem liczącym 48 lub 93
km. W ubiegłym roku w wyścigu
udział wzięło przeszło 700 za-
wodników, z których najmłodszy
miał 16 lat, a najstarszy liczył 66
lat. Dla mniej wprawnych rowe-
rzystów przewidziano także dy-
stans „hobby” rozgrywany na tra-
sie o długości 15 km. 

Maraton poprowadzony zo-
stanie drogami i duktami leśnymi
Chojnowskiego Parku Krajobra-
zowego w granicach gmin Pia-

seczno, Prażmów i Góra Kalwa-
ria. Trasa będzie czytelnie ozna-
kowana oraz zabezpieczona. Nad
bezpieczeństwem startujących
czuwać będą: policja, straż miej-
ska, posterunki ochotniczych
straży pożarnych i harcerzy oraz
grupa ratownictwa medycznego.
Warunkiem udziału w imprezie,
podyktowanym bezpieczeństwem
uczestników, jest używanie twar-
dych kasków. 

Szczegółowe

informacje

na temat maratonu

dostępne są na stronie

www.mazoviamtb.pl

Impreza odbywa się dzięki
wsparciu powiatu piaseczyńskie-
go oraz gminy Piaseczno. Organi-
zatorem maratonu jest Cezary
Zamana, jeden z najbardziej uty-
tułowanych polskich kolarzy,
triumfator Tour de Pologne
z 2003 r. 

Marcin Ciechomski

Młoda pani sołtys, jest osobą bardzo popu-
larną w swojej miejscowości. Od razu po wybo-
rze w 2004 roku z entuzjazmem przystąpiła do
pracy wykraczając w swych inicjatywach poza
standardowe działania sołtysa. Dzięki uporowi
i konsekwencji udało się jej w 2005 r. utworzyć,
głównie z myślą o młodzieży, kawiarnkę interne-
tową z 12 stanowiskami. Ostatnio dzięki pomo-
cy Fundacji Wspomagania Wsi pani Honorata
zdobyła 10 tys. zł na organizację kursów języka
angielskiego dla młodzieży. Samodzielnie, z po-
mocą młodzieży i ludzi dobrej woli wyremonto-
wała budynek na potrzeby miejscowej świetlicy,
którego koszty wynajmu pokryje gmina Piasecz-
no. 

Kapituła konkursu oceniająca działalność
sołtysa Żabieńca wzięła też pod uwagę organizo-

wane przez Honoratę Kalicińską akcje
jak np. społeczne sprzątanie okolicznych la-
sów czy zawody sportowe dla mło-
dzieży. 

W realizacji licz-
nych inicjatyw z pomo-
cą przychodzą też oko-
liczne firmy i miesz-
kańcy, których
pani Honorata
potrafi przekonać
do swoich pomy-
słów. 

Gratulujemy wyróż-
nienia w konkursie i ży-
czymy dalszych sukce-
sów!

Honorata Kalicińska, będąca od trzech lat sołtysem Żabieńca otrzy-
mała honorowy tytuł „Sołtysa Roku 2006”, przyznawany przez „Ga-
zetę Sołecką”. Uroczystość wręczenia pucharu z rąk Marszałka Se-
natu RP Bogdana Borusewicza odbyła się 11 maja 2007 roku w sie-
dzibie Senatu. 

Sołtys roku

Mazovia MTB Marathon
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Sprawozdania

z sesji Rady Miejskiej

● s. 3

CMYK

Sprawozdanie

z pracy burmistrza

● s. 2

Fundusz Spójności
Wkrótce ruszą prace

● s. 4

9. sesja 

Rady Miejskiej odbędzie

się 16 maja

o godz. 9.30

w sali konferencyjnej

Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 

ul. Kościuszki 5

3 Maja w Piasecznie

● s. 5

Już po raz trzeci powiat piaseczyński wraz z gminą Pia-
seczno zaprasza wszystkich amatorów jazdy rowerem
na imprezę z cyklu Mazovia MTB Marathon. Zawody
odbędą się w sobotę 26 maja. Start i meta usytuowane
będą na stadionie KS Piaseczno przy ul. 1 Maja. 

W zeszłorocznym maratonie wzięło udział ponad 700 zawodników

fot. Ł. Wyleziński

3 czerwca w Parku Miejskim w Piasecznie odbędzie się Piknik Ro-
dzinny organizowany przez Ośrodek kultury z okazji Dnia Dziecka. Im-
preza rozpocznie się o godz. 12.00. W programie przewidziane są kon-
certy, pokazy i konkursy a na zakończenie o godz. 19.00 wystąpi mega-
gwiazda - zespół „Bracia”, który tworzą Wojtek i Piotrek Cugowscy.

Serdecznie zapraszamy.

fot. www.bracia.pl

Bracia w Piasecznie

Informacji urzędowych
z gminy Piaseczno

należy szukać: 

● w „Gazecie Piaseczyńskiej”
● w prasie lokalnej
● na: www.piaseczno.eu
● na tablicach ogłoszeń

Mistrzostwa Polski
w Kick-Boxingu

● s. 8

Ogłoszenia

● s. 6
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Burmistrz

zatwierdził przetargi: 

na dostawę ziemniaków, warzyw, owo-
ców dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Pia-
secznie przy ul. Świętojańskiej 18 w okre-
sie 18.02. - 21.06. 2007. Wykonawca -
firma Cytrus - Gospodarstwo Ogrodni-
czo-Sadownicze z Głoskowa, za cenę ry-
czałtową brutto 23 272,04 zł; 

na usługę kopiowania dokumentacji
o różnym formacie na potrzeby Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno. Wykonawca -
firma Api Zakład Poligraficzny Alina Pie-
chota z Piaseczna; 

na promocję oraz szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży w środowisku miejskim
na terenie miasta Piaseczna i okolic w wy-
branych dziedzinach działalności sporto-
wej. Wykonawca - Klub Sportowy Piasecz-
no, za cenę ryczałtową brutto 875 000 zł; 

na promocję zdrowego spędzania wol-
nego czasu oraz szkolenie sportowe dzie-
ci i młodzieży na terenie gminy Piaseczno
w środowisku wiejskim na terenie so-
łectw: Chylice, Chyliczki, Jastrzębie, Jó-
zefosław, Julianów. Wykonawca - Klub
Sportowy 'Laura Chylice', za cenę ryczał-
tową brutto 100 000 zł; 

na promocję zdrowego spędzania wol-
nego czasu oraz szkolenie sportowe dzie-
ci i młodzieży na terenie gminy Piaseczno
w środowisku wiejskim na terenie so-
łectw: Złotokłos, Szczaki, Wólka Pracka,
Runów, Henryków-Urocze. Wykonawca

Ludowy Klub Sportowy „Perła Szczaki
- Złotokłos”, za cenę ryczałtową brutto
120 000 zł; 

na promocję zdrowego spędzania wol-
nego czasu oraz szkolenie sportowe dzie-
ci i młodzieży na terenie Zalesia Górne-
go. Wykonawca - Klub Sportowy „Hu-
bertus Zalesie Górne”, za cenę ryczałto-
wą brutto 60 000 zł; 

na promocję zdrowego spędzania
wolnego czasu oraz szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży na terenie gminy
Piaseczno w środowisku wiejskim na
terenie sołectw: Żabieniec, Zalesie
Górne, Siedliska, Orzeszyn-Pilawa,
Chojnów. Wykonawca - Ludowy Klub
Sportowy „Jedność Żabieniec”, za ce-
nę ryczałtową brutto 110 000 zł; 

na promocję zdrowego spędzania wol-
nego czasu oraz szkolenie sportowe dzie-
ci i młodzieży na terenie gminy Piaseczno
w środowisku wiejskim na terenie so-
łectw: Głosków-Letnisko, Głosków
Wieś, Wola Gołkowska, Robercin, Bą-
kówka, Antoninów-Kuleszówka, Basz-
kówka, Mieszkowo. Wykonawca - Ludo-
wy Klub Sportowy „Victoria Głosków”,
za cenę ryczałtową brutto 125000 zł; 

na promocję zdrowego spędzania wol-
nego czasu oraz szkolenie sportowe dzie-
ci i młodzieży na terenie Gminy Piasecz-
no w środowisku wiejskim na terenie so-
łectw: Jazgarzew, Wólka Kozodawska,
Łbiska, Bogatki, Grochowa-Pęchery, Je-
sówka, Gołków-Wieś, Bobrowiec, Ka-
mionka. Wykonawca - Ludowy Klub
Sportowy „Sparta Jazgarzew”, za cenę ry-
czałtową brutto 112 000 zł; 

na sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części
miasta Piaseczna dla obszaru ograniczo-
nego ulicami: Żeromskiego, Armii Krajo-
wej, 17 Stycznia, Kilińskiego. Wykonaw-
ca - firma Studio KA z Wólki Kozodaw-
skiej, za cenę ryczałtową brutto 20 740 zł. 

na sporządzenie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części
miasta Piaseczna dla obszaru wyznaczone-
go ulicami: Szpitalną, Korczaka, Zagajni-
kową, Sienkiewicza, Gerbera, Czajewicza
i ulicą projektowaną wyznaczoną w obo-
wiązującym planie. Wykonawca - firma
Brol Systemy Przestrzenne s. c. z Warsza-
wy, za cenę ryczałtową brutto 19 520 zł; 

na sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części

miasta Piaseczna dla obszaru ograniczo-
nego ulicami: Geodetów, Julianowską,
Okulickiego i Puławską. Wykonawca -
firma Studio KA z Wólki Kozodawskiej,
za cenę ryczałtową brutto 34 160 zł; 

na promocję zdrowego spędzania wol-
nego czasu oraz szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży na terenie gminy Piaseczno
w zakresie tańca sportowego. Wykonawca
- Klub Sportowy „Grawitacja” z Piasecz-
na, za cenę ryczałtową brutto 70 000 zł; 

na dostarczenie wraz z montażem ta-
blic z nazwami ulic oraz tablic informa-
cyjnych wraz ze słupkami mocującymi na
terenie gminy Piaseczno. Wykonawca -
firma Utal Sp. z o. o. z Kobylnicy; 

na promocję i ochronę zdrowia w za-
kresie prowadzenia usług pielęgnacyjno-
-opiekuńczych w zakresie długotermino-
wej opieki dla mieszkańców gminy Pia-
seczno. Wykonawca - Caritas Archidie-
cezji Warszawskiej, za cenę ryczałtową
brutto 45 000 zł; 

na prowadzenie warsztatów zajęcio-
wych i terapeutycznych dla osób niepeł-
nosprawnych upośledzonych umysłowo
i fizycznie z terenu gminy Piaseczno. Wy-
konawca - Katolickie Stowarzyszenie Nie-
pełnosprawnych Archidiecezji Warszaw-
skiej, za cenę ryczałtową brutto 49 400 zł; 

na budowę kanalizacji deszczowej w al.
Pokoju, Wilanowskiej, Polnej w Zalesiu
Dolnym i Wólce Kozodawskiej - roboty
dodatkowe. Wykonawca - firma Bud-
Inż. Przedsiębiorstwo Prywatne Andrzej
Rup z Jaworowa, za cenę ryczałtową
brutto 262 000 zł; 

na oznakowanie pionowe i poziome
oraz wykonywanie progów zwalniających
na drogach lokalnych i gminnych na tere-
nie gminy Piaseczno. Wykonawca - firma
J. D. Inżynieria Ruchu Dominik Jerzy
z Zielonki; 

na roboty dodatkowe związane z prze-
budową ul. Jana Pawła II na odcinku od
ul. Wojska Polskiego do ul. Puławskiej
w Piasecznie. Wykonawca - firma Fal-
-Bruk B. B. Z. Falenta z Warszawy, za ce-
nę ryczałtową brutto 247 895 zł; 

na dostawę materiałów do remontu
dróg gruntowych na terenie miasta i gmi-
ny Piaseczno w 2007 roku. Wykonawca -
firma Damo Sp. z o. o. z Łowicza; 

na wykonanie i zainstalowanie elemen-
tów ścieżki edukacyjnej na podstawie
projektu przebiegu i zagospodarowania
ścieżki edukacyjnej na terenie przyległym
do Górek Szymona oraz w rejonie al.
Kasztanów w Zalesiu Dolnym. Wyko-
nawca - Jerzy Gilowski z Celestynowa, za
cenę ryczałtową brutto 24 583 zł; 

na dostawę książek do księgozbioru Bi-
blioteki Publicznej Miasta i Gminy Pia-
seczno i ośmiu filii. Wykonawca - firma
Ogólnopolski System Dystrybucji Wy-
dawnictw 'Azymut' Sp. z o. o. z Warsza-
wy, za wysokość marży 33 proc. od ceny
detalicznej; 

na pomoc w szkoleniu sportowym
dzieci i młodzieży, wspieranie wypoczyn-
ku oraz promocję sportu w środowisku
miejskim i wiejskim na terenie gminy
Piaseczno. Wykonawca - Komenda Huf-
ca ZHP Piaseczno, za cenę ryczałtową
brutto 87 000 zł; 

na dostawę materiałów do remontu
dróg gruntowych na terenie miasta i gmi-
ny Piaseczno w 2007 roku. Wykonawca -
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handl-
owe 'Alfa Norma' Sp. z o. o. z Warszawy; 

na zakup, dostawę i rozładunek wor-
kowanego węgla gat. I orzech dla pod-
opiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej
z terenu miasta i gminy Piaseczno. Wy-
konawca - firma PPHU Gawęgpol Jerzy
Szlasa z Prażmowa, za 1 tonę dostarczo-
nego węgla brutto 515 zł. 

na roboty dodatkowe związane z prze-
budową ul. Szkolnej na odcinku od ul.

Wojska Polskiego do ul. Puławskiej
i strony wschodniej ul. Puławskiej w Pia-
secznie. Wykonawca - firma Mabau Pol-
ska Sp. z o. o. z Szymanowa, za cenę ry-
czałtową brutto 94 134,24 zł; 

na określenie różnicy wartości nieru-
chomości na terenie gminy Piaseczno.
Wykonawca - firma Rzeczoznawstwo
Majątkowe s. c. Marek Juszczak, Sylwia
Juszczak, Maciej Juszczak z Pruszkowa, za
cenę ryczałtową brutto 233,02 za jeden
operat szacunkowy; 

na szacowanie nieruchomości, nanie-
sień i nakładów na terenie miasta i gminy
Piaseczno. Wykonawca - Przedsiębior-
stwo Handlowe EKO z Sękowina; 

na odbiór wraz z załadunkiem, trans-
port i unieszkodliwienie płyt azbestowo-c-
ementowych pochodzących z demontażu
obiektów należących do osób fizycznych
z terenu gminy Piaseczno. Wykonawca -
firma LUMEN Sp. z o. o. z Polic, za cenę
ryczałtową brutto 300,67 zł za 1 tonę; 

na remont nawierzchni ul. Wilanow-
skiej w Józefosławiu. Wykonawca - firma
Mabau Polska Sp. z o. o. z Szymanowa, za
cenę ryczałtową brutto 99 358,06 zł; 

na remont nawierzchni ul. Ogrodowej
Józefosław - Piaseczno. Wykonawca -
firma Fal-Bruk B. B. Z Falenta sp. j.
z Warszawy, za cenę ryczałtową brutto
315 648,89 zł; 

na budowę oświetlenia ulicznego
przy ul. Pod Dębami w Kamionce-Pi-
aseczno. Wykonawca - firma Energo-
-Mix z Piaseczna, za cenę ryczałtową
brutto 46 154,99 zł; 

na budowę oświetlenia ulicznego przy
ul. Cichej w Henrykowie-Uroczu. Wy-
konawca - Zakład Usług Elektrycznych
'Elprzem' Mieczysław Prędota z Konstan-
cina-Jeziorny, za cenę ryczałtową brutto
43 616,98 zł; 

na budowę oświetlenia ulicznego przy
ul. Orężnej w Piasecznie (na odcinku od
torów PKP do ul. Bratków). Wykonawca
- Zakład Robót Elektrycznych Marek Ta-
raszewski z Góry Kalwarii, za cenę ryczał-
tową brutto 29 373,04 zł; 

na zakup papieru kserograficznego oraz
komputerowego do kserokopiarek oraz
drukarek komputerowych na potrzeby
UMiG Piaseczno. Wykonawca - firma
Global Serwis Sp. z o. o. z Piaseczna, za
cenę ryczałtową brutto 111 977,70 zł; 

na zakup materiałów eksploatacyjnych
do drukarek komputerowych, faksów,
kserokopiarek oraz nośników magnetycz-
nych na potrzeby UMiG Piaseczno. Wy-
konawca - firma Global Serwis Sp. z o. o.
z Piaseczna, za cenę ryczałtową brutto
308 164,44 zł. 

na druk oraz skład graficzny Biuletynu
Informacyjnego Miasta i Gminy Piasecz-
no 'Gazeta Piaseczyńska' od kwietnia do
końca grudnia 2007 roku. Wykonawca -
firma Printpartner Jakon SA spółka ko-
mandytowa z Piaseczna, za cenę ryczałto-
wą brutto 2600 zł, cena 1 egzemplarza
0,26 zł; 

na wykonanie zabudowy klatki scho-
dowej budynku mieszkalnego przy ul.
Warszawskiej 33 w Piasecznie. Wyko-
nawca - firma Usługi Remontowo-Budo-
wlane Henryk Figurski z Raszyna-Rybie,
za cenę ryczałtową brutto 112 512,64 zł. 

Burmistrz

unieważnił przetargi: 

na opracowanie dokumentacji tech-
nicznej oraz specyfikacji technicznej wy-
konania i odbioru robót w Liceum Ogól-
nokształcącym w Piasecznie przy ul.
Chyliczkowskiej, gdyż nie złożono żadnej
oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

na wykonanie opracowań geode-
zyjnych dla potrzeb gminy Piasecz-
no, gdyż nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu. 

Burmistrz ogłosił przetargi:

na opracowanie dokumentacji tech-
nicznej oraz specyfikacji technicznej wy-
konania i odbioru robót w Liceum Ogól-
nokształcącym w Piasecznie przy ul. Chy-
liczkowskiej; 

na budowę kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Chylice i Zalesie Dolne - etap II/2
i etap IV. Projekt FS - Program gospodar-
ki wodno-ściekowej w Piasecznie; 

na budowę placu Wolności w Zalesiu
Dolnym - Piaseczno; 

na przebudowę ul. Żeromskiego
w Piasecznie na odcinku od ulicy Kiliń-
skiego do drogi krajowej nr 79; 

na budowę wodociągu w ulicy Żabiej
i Wąskiej, kanalizacji sanitarnej w ulicy
Wąskiej w Piasecznie; 

na budowę spinki wodociągowej w ul.
Herbacianej Róży o długości 300 m etap
II w Wólce Kozodawskiej; 

na wykonanie opracowań geodezyj-
nych dla potrzeb gminy Piaseczno; 

na świadczenie usługi asysty technicz-
nej i konserwacji oprogramowania użyt-
kowego zintegrowanego systemu wspo-
magania zarządzania miastem - OTAGO
na potrzeby UMiG Piaseczno; 

na wykonanie oświetlenia ul. Baczyń-
skiego w Zalesiu Dolnym; 

na wykonanie oświetlenia ulicy Abra-
mowicza w Głoskowie; 

na sporządzenie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części wsi
Siedliska oraz po zatwierdzeniu planu
opracowania komunikacyjnego polegają-
cego na opracowaniu danych technicznych
wyznaczonych w planie dróg publicznych
i opracowania geodezyjnego polegającego
na wyniesieniu na mapy zasadnicze linii
rozgraniczających i osi tych dróg; 

na wykonanie oświetlenia ulicy Gro-
madzkiej i ulicy Społecznej w Henryko-
wie-Uroczu; 

na sporządzenie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części wsi
Robercin oraz po zatwierdzeniu planu
opracowania komunikacyjnego polegają-
cego na opracowaniu danych technicznych
wyznaczonych w planie dróg publicznych
i opracowania geodezyjnego polegającego
na wyniesieniu na mapy zasadnicze linii
rozgraniczających i osi tych dróg; 

na sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Ja-
strzębie oraz po zatwierdzeniu planu
opracowania komunikacyjnego polegają-
cego na opracowaniu danych technicz-
nych wyznaczonych w planie dróg pu-
blicznych i opracowania geodezyjnego
polegającego na wyniesieniu na mapy za-
sadnicze linii rozgraniczających i osi tych
dróg; 

na remont nawierzchni ul. Kolonii we
wsi Wola Gołkowska i ul. Wierzbowej we
wsi Robercin; 

na remont nawierzchni ul. Leśnej
w Zalesiu Górnym poprzez wykonanie
nakładki asfaltowej. 

W okresie 14 lutego - 18 kwiet-
nia burmistrz zajmował się
bieżącymi sprawami, m. in.
odbyły się następujące spo-

tkania: 

15 lutego - narada techniczna w spra-
wie oceny założeń projektowych przebu-
dowy drogi nr 722, tj. ul. Stołecznej i ul.
Pod Bateriami od ul. Pomorskiej do ul.
Głównej. 
16 i 17 lutego - walne zebranie sprawoz-
dawcze OSP w Złotokłosie i Jazgarzewie. 
21 lutego - konferencja nt. inwestycji
zagranicznych jako szansy rozwoju gminy. 
22 lutego - seminarium zorganizowane
przez Ministerstwo Infrastruktury nt. re-
alizacji projektów w ramach Funduszu
Spójności. 
23 lutego - walne zebranie sprawoz-
dawcze OSP Grochowa. 
8 marca - okolicznościowe spotkanie
z okazji Dnia Kobiet zorganizowane przez
Związek Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych. 
8 marca - spotkanie z grupą słuchaczy
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 

9 marca - spotkanie z przedstawicielami
samorządu z miasta Sheki w Azerbejdżanie.
10 marca - VIII Turniej Samorządow-
ców Gmin Powiatu Piaseczyńskiego
w Halowej Piłce Nożnej. 
11 marca - uroczyste zakończenie Tur-
nieju Halowej Piłki Nożnej Amatorów. 
17 marca - otwarcie drużynowych mło-
dzieżowych zawodów pływackich o pu-
char prezesa PKOL zorganizowanych
przez GOSIR w Piasecznie. 
30 marca - uroczyste odsłonięcie po-
piersia Jana Pawła II w Gimnazjum nr
2 w Piasecznie oraz otwarcie wystawy
'Wciąż żywy w naszych sercach' z okazji
drugiej rocznicy śmierci Jana Pawła II
zorganizowanej w Muzeum Regional-
nym. 
1 kwietnia - Kiermasz Wielkanocny
w Piasecznie 
2 kwietnia - uroczystości upamiętniają-
ce drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II. 
3 kwietnia - spotkanie zorganizowane
przez starostwo powiatowe nt. komuni-
kacji publicznej na terenie całego powia-
tu piaseczyńskiego. 
12 kwietnia - spotkanie w sprawie
wspólnych przedsięwzięć gminy Piasecz-
no, Polskich Linii Kolejowych SA Od-
dział Regionalny w Warszawie, PKP SA
Oddział Gosp. Nieruchomościami
w Warszawie i Kolei Mazowieckich,
zmierzających do poprawy stanu tech-
nicznego i estetycznego dworców i przy-
stanków w Piasecznie i Zalesiu Górnym. 
12 kwietnia -otwarcie filii ING Bank
Śląski w Piasecznie. 
13 kwietnia - podsumowanie konkursu
matematycznego 'Śladami Euklidesa' dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych po-
wiatu piaseczyńskiego. Zwycięzcami za-
równo w kategoriach indywidualnych, jak
i zespołowych zostali uczniowie Liceum
Ogólnokształcącego w Piasecznie. 
13 kwietnia - spotkanie w Liceum
Ogólnokształcącym z młodzieżą szwedzką
z partnerskiej gminy Upplands Vasby. 
14 kwietnia - otwarcie wystawy malar-
skiej p. Leokadii Nastały zorganizowanej
w Muzeum Regionalnym. 
17 kwietnia - spotkanie zorganizowane
przez Zarząd Transportu Miejskiego z pry-
watnymi przewoźnikami komunikacji pu-
blicznej z terenu powiatu piaseczyńskiego
nt. wspólnego biletu sieciowego w komu-
nikacji samochodowej oraz w komunikacji
szynowo-samochodowej. ZTM na wnio-
sek gminy Piaseczno obiecał przedstawić
propozycję wspólnego biletu kolejowo-s-
amochodowego oraz połączenia nocnego
Warszawa - Józefosław - Julianów. 

W okresie pomiędzy 22 marca
a 5 kwietnia burmistrz i wiceburmistrz
uczestniczyli w spotkaniach wielkanoc-
nych zorganizowanych przez: Koło Związ-
ku Sybiraków, Zarząd Miejsko-Gminny
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,
Koło Gospodyń Wiejskich i PKPS Złoto-
kłos, Zarząd Koła Polskiego Związku Nie-
widomych, Cech Rzemiosł Różnych,
Spółdzielnię Rzemieślniczą, Spółdzielnię
Budowlaną, Zarząd Miejsko-Gminny
Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasecznie,
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zalesiu
Dolnym, Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Piasecznie, Stowarzyszenie
Kobiet Ziemi Piaseczyńskiej, Starostwo
Powiatowe w Piasecznie. 

Burmistrz na bieżąco rozpatruje
wnioski o rozłożenie na raty czynszów
dzierżawnych i przedłużenie umów dzier-
żaw oraz wnioski podmiotów gospodar-
czych o umorzenie lub rozłożenie na raty
należności podatkowych, o pozwolenia
na sprzedaż alkoholu itp. 

Omawiane są na bieżąco wnioski ko-
misji problemowych RM - informacja pi-
semna o podjętych czynnościach związa-
nych z tymi wnioskami przedkładana jest
przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

Burmistrz przyjmuje
interesantów w każdy

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

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przedstawia radnym spra-
wozdanie z pracy pomiędzy sesjami Rady. Poniżej przedstawiamy zarys najważ-
niejszych spraw i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo zajmowali się
od 14 lutego do 18 kwietnia 2007 r.
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Sesja odbyła się 14 marca
2007 r. Poprowadziła ją prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Do-
rota Wysocka-Jońska. Przed
rozpoczęciem obrad medale
z okazji 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego zgromadzonym pa-
rom wręczyli przewodnicząca
Rady i wiceburmistrz Bogdan
Temoszczuk. 

Po ustaleniu porządku obrad
radni przyjęli protokoły z 5. se-
sji oraz 1. i 2. sesji nadzwyczaj-
nej. Następnie sprawozdania
z okresu między sesjami przed-
stawili przewodnicząca Rady
i wiceburmistrz. 

W kolejnej części obrad rad-
ni składali wnioski i interpela-
cje. Następnie Rada zmieniła
uchwałę w sprawie przyjęcia bu-
dżetu na rok 2007. Zwiększone
zostały przychody Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej o środki
z Projektu BEEN na termomo-
dernizację budynków wspólnot
mieszkaniowych w kwocie 185
tys. zł. Wydatki na to zadanie
zwiększono o 250 tys. zł.
Uchwalając budżet gminy Pia-
seczno na 2007 rok Rada doko-
nała zmniejszenia deficytu i pla-
nowanych pożyczek, zmiany te
wprowadzono do uchwały bu-
dżetowej. 

O ponad 930 tys. zł wzrosła
subwencja ogólna. Na wniosek
Zespołu Ekonomiczno-Admin-
istracyjnego Szkół o prawie 115
tys. zwiększone zostały wydatki
na Zakładowy Fundusz Świad-
czeń Socjalnych dla jednostek
oświaty. Wzrosły także środki na
wypłaty na PFRON, okresowe
badania pracowników oraz
środki na zapytania o karalność.
Na wniosek Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji zwiększono
środki na świadczenia rzeczowe
dla pracowników. Różnicę mię-
dzy wydatkami a dochodami
przeznaczono na zmniejszenie
deficytu gminy, co pozwoli ob-
niżyć planowaną pożyczkę
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. 

Zgodnie z wyrokiem Sądu
Okręgowego dla Warszawy-M-
okotowa o ponad 5 tys. zł
zwiększone zostały wydatki na
zwrot opłaty partycypacyjnej

wraz z kosztami postępowania
sądowego i odsetkami dla
mieszkańców gminy Piaseczno. 

Radni wyrazili zgodę na
sprzedaż w drodze bezprzetar-
gowej działek położonych przy
ulicach: Turkusowej, Agatowej,
Granitowej, Szmaragdowej, Ko-
ralowej i Syrenki na rzecz użyt-
kowników wieczystych. 

Rada zgodziła się także na
nabycie na rzecz gminy Piasecz-
no działek: 

o powierzchni 0,39 ha prze-
znaczonej pod drogę gminną we
wsi Szczaki, 

o łącznej powierzchni 300 m
kw. położonych w Głoskowie, 

o powierzchni 859 m kw.,
stanowiącej fragment drogi
gminnej we wsi Baszkówka, 

o powierzchni 104 m kw.,
przeznaczonej na poszerzenie
drogi gminnej - ul. Rybnej we
wsi Wola Gołkowska, 

udziału wynoszącego połowę
części w nieruchomości o po-
wierzchni 299 m kw., położonej
w Kamionce z przeznaczeniem
pod drogę gminną, 

udziałów wynoszących łącznie
3/32 części w działce o po-
wierzchni 448 m kw., położonej
w Piasecznie przy ul. Geodetów
- w liniach rozgraniczających ul.
Geodetów w Piasecznie, 

położonych w Woli Gołkow-
skiej o łącznej powierzchni
1398 m kw. położonych na te-
renie przeznaczonym zgodnie
z planem zagospodarowania
przestrzennego pod usługi
oświaty, sportu i rekreacji oraz
pod tereny zieleni. 

W celu zwiększenia sprzeda-
ży lokali komunalnych na rzecz
najemców tych lokali - radni
wystąpili z wnioskiem o zwięk-
szenie bonifikaty przy sprzedaży
mieszkań do 99 proc., a także
objęcia bonifikatą przynależne-
go do lokalu gruntu. 

Rada oddaliła skargę miesz-
kańca na działalność burmistrza
miasta i gminy Piaseczno ze
względu na jej bezzasadność. 

Radni uchylili uchwałę
w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzen-
nego dla części wsi Żabieniec
i Siedliska. Postanowili także
przystąpić do sporządzenia tych

planów w nowej procedurze
przewidzianej ustawą o plano-
waniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z dnia 27 marca
2003 r. Zdecydowano także
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi
Henryków-Urocze oraz do spo-
rządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Józefosław
I (zmiana klasyfikacji istniejącej
ulicy Sasanki dla obszaru ograni-
czonego liniami rozgraniczający-
mi tej ulicy). 

Do kategorii dróg gminnych
zaliczone zostały ciągi komuni-
kacyjne: 

ul. Dobrych Sąsiadów w An-
toninowie i ul. Pod Gruszą
w Mieszkowie, łączące drogę
publiczną - ul. Złotych Piasków
w Antoninowie z drogą publicz-
ną - ul. Traktową w Mieszkowie, 

ul. Złotych Piasków w Anto-
ninowie (na południe od ul. Ra-
domskiej) i ulice Malinowa
i Szklarniowa w Mieszkowie, łą-
czące drogę powiatową (ul. Ra-
domską w Antoninowie) z drogą
publiczną - ul. Traktową
w Mieszkowie. 
Radni uchwalili zmianę miejsco-
wego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta
Piaseczna oraz przyjęli miejsco-
wy plan zagospodarowania czę-
ści Jesówki. 
Nadano nazwy ulicom: 

Zielone Ogrody i Jutrzenki
w Józefosławiu, 

Książęca w Bogatkach, 
Iglasta w Bobrowcu. 

Rada nadała Szkole Podsta-
wowej nr 2 i Gimnazjum w Chy-
licach imię księdza Jana Twar-
dowskiego. Postanowiono o za-
łożeniu z dniem 1 września br.
publicznej szkoły podstawowej
i gimnazjum w Józefosławiu przy
ul. Kameralnej 11. 

Ostatnią uchwałą radni
zdecydowali o tym, że miejsca
stałej sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na te-
renie gminy Piaseczno nie mo-
gą być usytuowane bliżej niż
50 mb. od szkół i kościołów.

Po odpowiedziach na wnio-
ski i interpelacje oraz wolnych
wnioskach sesję zakończono. 

Sprawozdanie z  7 .  sesj i  Rady Miejskiej  w Piasecznie

Sprawozdanie z  8 .  sesj i  Rady Miejskiej  w Piasecznie

Sesja odbyła się 18 kwietnia 2007 r.
Tradycyjnie już przed rozpoczęciem obrad
medale z okazji 50-lecia pożycia małżeńskie-
go zgromadzonym parom wręczyli prze-
wodnicząca Rady i burmistrz Józef Zalewski. 

Po ustaleniu porządku obrad radni przy-
jęli protokoły z 6. i 7. sesji oraz 3., 4. i 5. se-
sji nadzwyczajnej. Następnie sprawozdania
z okresu między sesjami przedstawili prze-
wodnicząca Rady i burmistrz. 

W kolejnej części pani skarbnik odczy-
tała opinie komisji budżetu, finansów i rewi-
zyjnej Rady Miejskiej oraz opinię Regional-
nej Izby Obrachunkowej na temat wykona-
nia budżetu na 2006 rok. Po dyskusji radni
przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy Piaseczno za rok 2006 oraz udzielili
absolutorium burmistrzowi. 

Następnie Rada głosowała nad bieżący-
mi uchwałami. Na wniosek komisji finan-
sów i komisji prawa 90 tys. zł przeznaczono
na dofinansowanie dwudziestu policjantów
służby kandydackiej policji. Zgodnie z decy-
zją wojewody radni wprowadzili korektę
kwot dotacji celowych przeznaczonych na
wydatki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Na wniosek wydziału
inwestycji znacznie wzrosły wydatki na dro-
gi publiczne oraz gospodarkę ściekową -
łącznie o ponad 4,1 mln zł. Radni przyznali
także 100 tys. zł na rozbudowę urzędu mia-
sta. 

W związku z przeniesieniem Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół do
innego budynku zwiększono wydatki na
czynsz oraz zakup niezbędnego wyposażenia.
Zmianie uległ zakres remontu Przedszkola
nr 8. Rada przeznaczyła 196 tys. zł na rozbu-
dowę monitoringu miejskiego. Wprowa-
dzono do budżetu kwotę 64 tys. zł na reali-
zację projektu BEEN - termoizolacja budyn-
ków wspólnot mieszkaniowych - otrzymaną
z senatu berlińskiego. Kolejne 96 tys. prze-
znaczono na obsługę tego projektu, z czego
75 proc. poniesionych nakładów zostanie
zrefundowane. 

Rada Miejska postanowiła zaskarżyć do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie zarządzenie zastępcze wojewo-
dy w sprawie wygaśnięcia mandatu burmi-
strza Józefa Zalewskiego. Radni powiadomi-
li także sekretarza gminy Piaseczno o obo-
wiązku przedłożenia Radzie Miejskiej
oświadczenia o ujawnianiu informacji o do-
kumentach organów bezpieczeństwa pań-
stwa z lat 1944-90 oraz treści tych doku-
mentów. Pozytywnie zaopiniowano projekt
planu ochrony dla rezerwatu przyrody Biele
Chojnowskie. 

Ustalone zostały wysokości opłat pobie-
ranych za korzystanie z pomieszczeń
w obiektach oświatowych prowadzonych
przez gminę Piaseczno: przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów i L. O. Radni
dokonali zmiany w statucie Miejsko-Gmi-
nnego Ośrodka Kultury, tj. zmienili numer
pod którym jest on wpisany do Rejestru In-
stytucji Kultury. Następnie zatwierdzili spra-
wozdanie finansowe Samodzielnego Zespo-
łu Publicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego w Piasecznie za 2006 rok. 

Nadano kategorie dróg gminnych uli-
com dojazdowym: Laurowej, Zielony Krąg,
Liliowej, Astrów oraz bez nazwy i ulicy bę-
dącej przedłużeniem drogi gminnej ul. Iry-
sów. 

Nadano nazwy: 
- ulicy Runa Leśnego w Jazgarzewie, 
- Henryka Walezego, Zygmunta III Wazy,
Królowej Marysieńki, Władysława Łokietka,
Jana Olbrachta, Kazimierza Jagiellończyka
ulicom położonym w Łbiskach. 

Radni zatwierdzili zmiany w uchwale za-
twierdzającej miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego części miasta Piasecz-
na. Zmiany te wynikają z rozmów przepro-
wadzonych z wydziałem prawnym Urzędu
Wojewódzkiego. Zmieniona została także
uchwała dotycząca przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części wsi Wola
Gołkowska. Zatwierdzono miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego części wsi
Jesówka, części wsi Bogatki oraz części Bą-
kówki i Kamionki. Oddalone zostały skargi
na wadliwą działalność burmistrza miasta
i gminy Piaseczno jako bezzasadne. 

Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w try-
bie przetargu nieograniczonego nierucho-
mości gminnej o powierzchni 892 m kw.,
położonej w Piasecznie przy ul. Warszaw-
skiej. Zgodziła się także na pokrycie odszko-
dowania za grunt przeznaczony pod drogi
gminne, stanowiący działkę o powierzchni
335 m kw., położoną w Piasecznie, wydzie-
loną pod ul. Fabryczną decyzją podziałową,
oraz działkę o powierzchni 528 m kw. poło-
żoną w Piasecznie wydzieloną pod ul. K. Ja-
rząbka decyzją podziałową - nieruchomością
o powierzchni 1368 m kw., stanowiącą wła-
sność gminy Piaseczno. 

Radni podjęli decyzję o wydzierżawieniu
w trybie bezprzetargowym działki o pow.
349 m kw. położonej w Piasecznie przy ul.
Technicznej, na okres 5 lat, począwszy od
31.03.2007 r., na rzecz spółki Rowiński-
-Wajdemajer z przeznaczeniem pod par-
king. Wyrazili także zgodę na sprzedaż loka-
lu mieszkalnego stanowiącego własność
gminy, znajdującego się w budynku położo-
nym w Piasecznie przy ul. Puławskiej 32e -
na rzecz najemców tego lokalu. Zdecydowa-
no również o sprzedaży użytkownikom wie-
czystym w drodze bezprzetarowej działek: 

o pow. 498 m kw., zabudowanej budyn-
kiem mieszkalnym, położonej w Piasecznie
przy ul. Granitowej, 

o pow. 63 m kw., położonej w Piasecznie
przy ul. Szmaragdowej, 

o pow. 230 m kw., położonej w Piasecz-
nie przy ul. Turkusowej, zabudowanej bu-
dynkiem mieszkalnym, 

o pow. 731 m kw., położonej w Piasecz-
nie przy ul. Derdowskiego, zabudowanej
budynkiem mieszkalnym, 

o pow. 269 m kw., położonej w Piasecz-
nie przy ul. Rubinowej, zabudowanej bu-
dynkiem mieszkalnym, 

o pow. 184 m kw., położonej w Piasecz-
nie przy ul. Geodetów, zabudowanej budyn-
kiem mieszkalnym. 

Rada zgodziła się na zamianę prawa
użytkowania wieczystego działki stanowiącej
własność gminy o powierzchni 22 m kw., na
której usytuowany był garaż stanowiący wła-
sność mieszkanki Piaseczna będącej równo-
cześnie użytkownikiem wieczystym tej nie-
ruchomości - na prawo użytkowania wieczy-
stego działki stanowiącej własność gminy
o powierzchni 21 m kw. wraz z własnością
garażu znajdującego się na tej działce. Obie
nieruchomości położone są w Piasecznie
przy ul. Energetycznej. 

Zmienione zostały limity wydatków na
programy i projekty realizowane ze środków
Funduszu Spójności. 

Po odpowiedziach na wnioski i interpe-
lacje oraz wolnych wnioskach sesję zakoń-
czono. 

Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej
oraz uchwały dostępne są na stronie interne-
towej www. piaseczno. eu 

W środę, 9 maja odbyła się sesja nadzwyczajna
w sprawie określenia limitu wydatków na progra-
my i projekty realizowane ze środków Funduszu
Spójności. Konieczne okazało się dofinansowanie
tych zadań z budżetu gminy. Wpłynęła na to róż-
nica wynikająca z kursu euro podczas składania
wniosku o dofinansowanie (sierpień 2004 r.) -
1 EUR wynosił 4,65zł. a w chwili obecnej wynosi
3,78zł. Wzrosła także wartość kosztorysowa po-
szczególnych zadań w związku z tym, że wyceny
robót do wniosku do Komisji Europejskiej dla
większości zadań były dokonane w oparciu
o wskaźniki obowiązujące w momencie opracowy-
wania wniosku tj. w latach 2003/2004. Do prze-
targu natomiast obowiązują ceny wynikające
z kosztorysów inwestorskich opracowanych na pół
roku przed jego ogłoszeniem. W roku 2006 nastą-
pił gwałtowny wzrost cen w budownictwie. Kolej-
nym powodem wzrostu wydatków było zwiększe-
nie zakresu robót. Został on spowodowany mię-
dzy innymi zmianą standardu naprawy dróg grun-
towych, zwiększeniem ilości przyłączy i ogólnej

długości sieci. 
W związku z powyższym, aby można było

kontynuować przetargi radni zwiększyli budżet
dla poszczególnych zadań Projektu w następują-
cy sposób: 

Zadanie I „Przebudowa i rozbudowa oczysz-
czalni ścieków w Piasecznie” - z 101.488.000 zł.
do 171.000.000 zł. 

Zadanie III „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Chylice, Zalesie Dolne etap II/2
i etap IV” - z 41.014.600 zł. do 79.000.000 zł. 

Zadanie IV „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Julianów, Józefosław, Zalesie
Górne - Jesówka, Żabieniec - Jastrzębie etap II,
oś. Orężna etap III” - z 30.390.400 zł. na
70.450.000 zł. 

Dodatkowo, w związku z urealnieniem kosz-
tów realizacji wyżej wymienionych zadań nastąpi
zwiększenie wartości całego Projektu „Gospo-
darka wodno-ściekowa w Piasecznie”
o 76.758.000 zł do kwoty 362.041.610 zł.

Sprawozdanie z  6 .  nadzwyczajnej  sesj i  Rady Miejskiej  w Piasecznie

Sesja odbyła się 19 marca. Radni mieli do rozpatrzenia tylko jeden projekt
uchwały. 14 głosami za (przy 6 wstrzymujących) podjęli uchwałę w sprawie
wstrzymania wykonania wezwania Wojewody Mazowieckiego do podjęcia uchwa-
ły stwierdzającej wygaśnięcie mandatu burmistrza miny Piaseczno. 

Sprawozdanie z  5 .  nadzwyczajnej  sesj i  Rady Miejskiej  w Piasecznie



Oczyszczalnia już wkrótce
W wyniku postępowania przetargowego została wyłonio-

na firma, której oferta cenowa przewyższyła o 70 mln zł kwo-
tę zaplanowaną w budżecie Gminy po przyznaniu przez Unię
Europejską w 2004 roku pomocy finansowej. 

Aby można było rozstrzygnąć przetarg i podjąć decyzję o wy-
borze Wykonawcy, Rada Miejska na sesji nadzwyczajnej
9 maja 2007 r. podjęła Uchwałę o zwiększeniu środków na
realizację powyższego zadania. Najtańszą ofertę złożyło kon-
sorcjum firm Hydrobudowa Włocławek z Hydrobudową
Śląsk. Podpisanie umowy i wprowadzenie Wykonawcy na
plac budowy planujemy w czerwcu br. 

Czterech Wykonawców Zadania II
Jako że na dużą inwestycję za duże pieniądze ciężko w dzi-
siejszej rzeczywistości znaleźć taniego i dobrego wykonawcę,
Gmina zdecydowała podzielić przetarg na Zadanie II na
4 mniejsze części. Wydzielono część I, obejmującą budowę
magistrali wodociągowej w ul. Mleczarskiej oraz rozbudowę
pompowni Raszyńska; część II zawierającą rozbudowę
oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej; część III - bu-
dowę kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Górnym oraz część IV
obejmującą budowę kanalizacji w Żabieńcu i Siedliskach.
Firmy mogły składać oferty na jedną bądź kilka części prze-
targu. Najtańsze oferty przedstawiły i tym samym wygrały: 

Część I - firma Ata Technik w Budzynia
Część II - konsorcjum firm Fambud i Prokom
Część III - konsorcjum firm Wodrol z Prokomem
Część IV - konsorcjum firm Interbud - Energopol z Lubli-

na
Również w tym przypadku koszty inwestorskie przedsię-

wzięcia znacznie przekroczyły zaplanowaną na ten cel kwotę.
Stąd Rada Miejska już w kwietniu uchwaliła dofinansowanie
inwestycji w wysokości ok. 11 mln zł. 

17 maja podpisanie umów
Podpisanie umów z trzema Wykonawcami Zadania II

przewidziane jest na 17 maja 2007 roku. Zapraszamy na
tę uroczystość do sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gmi-
ny Piaseczno na godzinę 11.30. 

Umowa na część IV zostanie podpisana w terminie póź-
niejszym, ponieważ wpłynął protest jednej z firm biorących
udział w postępowaniu o zamówienie publiczne. 

W następnej kolejności
Realizacją Zadania III, czyli budową kanalizacji w Zalesiu

Dolnym i Chylicach, zainteresowanych jest osiem firm za-
proszonych do składania ofert. Ich otwarcie zaplanowane jest
na 6 czerwca 2007 roku. Ostatnie, IV Zadanie Projektu
(budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Orężna, w miejsco-
wościach Żabieniec, Jastrzębie, Julianów, Józefosław i Jesów-
ka) jest w fazie przygotowywania Specyfikacji Istotnych Wa-
runków Zamówienia. Ogłoszenie przetargu na w/w inwesty-
cję planowane jest w lipcu 2007 roku. 

Po więcej informacji o projekcie gospodarki wodno-ści-
ekowej w Piasecznie zapraszamy do nowego serwisu infor-
macyjnego www.fs.piaseczno.eu.

Małgorzata Idaczek, Tel. 0 22 7017650
Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno
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Niezmiernie nam miło poinformować, że w dniu 18
kwietnia 2007 r., specjalnie na potrzeby mieszkańców, uru-
chomiliśmy tematyczny serwis informacyjny o stanie realiza-
cji „Programu gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie” -
projektu współfinansowanego w 73 proc. ze środków pozy-
skanych z Funduszu Spójności. Zawiera on wszystkie pod-
stawowe informacje o projekcie oraz aktualności, a z bie-

giem czasu będzie rozbudowany o galerię zdjęć i opisy stanu
realizacji poszczególnych zadań. Szczególnie polecamy Pań-
stwa uwadze interaktywną mapę inwestycji, która w ciekawy
sposób prezentuje poszczególne etapy projektu. Przykład ta-
kiej mapy zamieszczamy poniżej. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
www.fs.piaseczno.eu

Już niedługo ruszą prace budowlane
W najbliższym czasie rozpoczną się prace budowlane w ramach Projektu Funduszu Spójności „Program gospodarki wodno-
-ściekowej w Piasecznie”. Znamy już Wykonawców Zadania I „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piasecznie”
oraz Zadania II, obejmującego budowę magistrali wodociągowej w ul. Mleczarskiej, rozbudowę pompowni Raszyńska oraz
oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej, budowę kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Górnym, Żabieńcu i Siedliskach. 

Prezentacja zadania nr II na które rozstrzygnięty został przetarg

Zadanie nr II/3 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalesie Górne - Etap VI i VIa
Inwestycja obejmuje budowę systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Zalesie Górne. Zaprojektowano
9,9 km kanałów grawitacyjnych oraz 3,1 km kanałów tłocznych, których zadaniem jest odprowadzenie ścieków z kanalizowanego terenu poprzez Do-
mankę i Jesówkę do istniejącej oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej. Kanalizowany teren został podzielony na pięć zlewni obsługiwanych przez
pięć pompowni, cztery usytuowane zostały w pasach drogowych istniejących ulic, jedna na terenie działki istniejącej pompowni podciśnieniowej.

Zadanie II/4 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Żabieniec, Siedliska I etap 
Projektowana inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej dla części Żabieńca i Siedlisk. W skład przedsięwzięcia wchodzą również dwie pom-
pownie ścieków oraz główna przepompownia ścieków dla całego systemu kanalizacji wsi Żabieniec, Siedliska oraz Jastrzębie. Zlokalizowana będzie na
terenie miejscowości Pólko, około 500 m na północ od skraju wsi Siedliska. Zebrane ścieki sanitarne z całego rejonu odprowadzane będą na oczysz-
czalnie ścieków w Piasecznie. Zakres opracowania obejmuje wykonanie 7,1 km kanałów grawitacyjnych oraz 2,4 km rurociągów tłocznych.

Zadanie nr II/1 - Magistrala wodociągowa i pompownia wodociągowa „Raszyńska”
Pompownia wodociągowa „Raszyńska” - Planuje się w obrębie tego działania: 
1. Wymianę istniejącej pompy EMU KM 3100-1 na 3 nowe o wydajności 110 l/s i wysokości podnosze-
nia H = 25 m każda, 2. Montaż rezerwowej pompy o parametrach jw., 3. Budowa pomieszczeń dla pom-
py rezerwowej (lanowany budynek w obrysie: 10 x 17 m), 4. Przebudowę stacji transformatorowej. 
Magistrala wodociągowa: Przedsięwzięcie polega na budowie sieci wodociągowej o długości 886,0 m.
Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego przewodu wodociągowego? 315 mm na odcinku od istnie-
jącego wodociągu w ul. Energetycznej do istniejącej sieci w ul. Powstańców Warszawy. Na odcinku trasy
w ulicy Powstańców Warszawy przewidziana jest przebudowa istniejącego wodociągu? 150 mm.

Zadanie nr II/2
Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Wólce Kozodawskiej
Planuje się rozbudowę istniejącej oczyszczalni
ścieków w Wólce Kozodawskiej do przepusto-
wości 2800 m3/d. Osiągnięcie powyższego celu
planuje się poprzez dobudowę dwóch nowych
ciągów o wydajności 700m3/d każdy do istnie-
jącego układu dwóch identycznych ciągów.



Ustawa o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie
Kodeksu cywilnego nałożyła na gminy
obowiązek zapewnienia uprawnionym
z mocy prawa mieszkańcom lokali socjal-
nych i zamiennych; nie zapewniając im na
ten cel środków. Ciężar ten w sposób szcze-
gólny odczuwają gminy miejskie. 

W gminie Piaseczno powołana przez
Burmistrza Społeczna Komisja Mieszka-
niowa wciąż poznaje kolejne rodziny i oso-
by samotne znajdujące się w tragicznych
warunkach mieszkaniowych. Pomimo pre-
ferencyjnej sprzedaży lokali w gminnych
zasobach mieszkaniowych zamieszkuje ok.
820 rodzin. 

Liczba oczekujących na pomoc nie-
ustannie wzrasta i aktualnie przekracza
826 wniosków z prośbą o poprawę warun-
ków zamieszkiwania, jakiekolwiek miesz-
kanie lub pomieszczenie do remontu we
własnym zakresie. Około 88 rodzin doty-
czą prawomocne orzeczenia sądowe o eks-
misji z zajmowanych lokali. Orzeczenia
o eksmisji przekazuje również Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Jedność”, a gmina zgod-
nie z ustawą, zobowiązana jest wskazać
określone w orzeczeniu wyroku sądowego
lokale. 

Lokatorzy „komunalni”, posiadający
tytuły prawne do lokali, zajmują mieszka-
nia w budynkach gminnych, w budynkach
stanowiących własność różnych instytucji
oraz w bardzo znacznej ilości w prywat-
nych z tzw. szczególnego trybu najmu ja-
ko prawa ustawionego na początku istnie-
nia PRL-u. 

Obowiązek poprawy warunków lub
zapewnienia przez gminę mieszkania do-
tyczy osób, które m.in.: 
- zamieszkują w budynkach lub lokalach
przeznaczonych do rozbiórki, remontu,
przebudowy, modernizacji, lub zajmują
lokale niespełniające wymogów pomiesz-
czeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi
w świetle przepisów o nadzorze urbani-
styczno - budowlanym, 
- jeżeli powierzchnia pokoi przypadająca
na członka gospodarstwa domowego na-
jemcy jest mniejsza niż 5 mkw., a w przy-

padku jednoosobowego gospodarstwa 10
mkw. (zw. zagęszczenie), 
- osobom, które nie mają tytułu prawnego
do lokalu a dochody gospodarstwa domo-
wego nie przekraczają wysokości określonej
Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie, 
- emerytom i rencistom spełniającym kry-
teria do otrzymywania świadczenia z po-
mocy społecznej, 
- bezrobotnym, 
- obłożnie chorym, 
- opuściły dom dziecka z powodu uzyska-
nia pełnoletności, 
- utraciły mieszkanie wskutek klęski żywio-
łowej, katastrofy, pożaru, 
- uprawnione są do lokalu socjalnego lub
zamiennego na podstawie prawomocnego
orzeczenia sądowego, 
- matkom samotnie wychowującym dzieci, 
- bezdomnym - min. z powodu przemocy
domowej, opuszczającym zakłady karne po
wieloletnim w nich pobycie itp. 

Trudności związane z brakiem miesz-
kań przeżywało każde pokolenie. Dla po-
kolenia dzisiejszych emerytów w okresie ich
młodości były one jeszcze zrozumiałe, a dla
wielu nadzieję i szansę stwarzało budow-
nictwo spółdzielcze, zakładowe, branżowe,
resortowe itp. 

Obecnie nie funkcjonuje żaden system
budowy mieszkań na wynajem według
uzasadnionych ekonomicznie stawek za
1 mkw. powierzchni wynajmowanego lo-
kalu. Budownictwo developerskie jest ofer-
tą dla zamożniejszej i ustabilizowanej fi-
nansowo części społeczeństwa, a także
w dalszym ciągu i znacznym stopniu miej-
scem lokaty kapitału i przeznaczanie
mieszkań na wynajem po niekontrolowa-
nych przez nikogo cenach wolnorynko-
wych. 

Trudne i bardzo konfliktowe sytuacje
występują pomiędzy właścicielami budyn-
ków i lokatorami z tzw. szczególnego try-
bu najmu, którym gmina dotychczas nie
jest w stanie zabezpieczyć mieszkania. 

Ale też wielu właścicieli budynków
chociaż mają podstawy prawne do wykwa-
terowania lokatorów często z uwagi na ich
wiek, zdrowie lub niepełnoletnie dzieci nie

są zdolni mentalnie do bezwzględnego eg-
zekwowania swoich praw. Tracą na tym
wszyscy, ponieważ często budynki te stano-
wią integralną część miasta, są jego wize-
runkiem, a nawet chronionymi zabytkami
budowlanymi w dalszym ciągu ulegają
niszczeniu i dewastacji, gdyż nie można
przeprowadzić generalnego remontu czy
nawet odbudowy. 

Coraz częściej stare domy sprzedawane
są z lokatorami. Nowy właściciel zazwyczaj
szybko uzyskuje orzeczenie sądowe o eks-
misji i zgłasza do gminy o wskazanie po-
mieszczeń socjalnych lub zamiennych,
w przeciwnym wypadku gmina zgodnie
z wprowadzonymi w ustawie zmianami
płacić będzie wysokie odszkodowania. 

W tak dużej grupie oczekujących na
pomoc mieszkaniową zdarzają się też nie-
uzasadnione żądania roszczeniowe.
W zdecydowanej jednak większości oczeku-
jący to osoby z szerokiego przedziału wie-
kowego. 

Młodzi niecierpliwi, starsi załamani
długim i bezskutecznym oczekiwaniem
i brakiem jakichkolwiek możliwości zaku-
pu mieszkania z własnych oszczędności,
a także braku zdolności kredytowej. 

Społeczna Komisja Mieszkaniowa za-
prasza do publicznej dyskusji, w jaki spo-
sób kosztem jakich innych wielu ważnych
potrzeb pomagać zarówno z obowiązku
ustawowego jak i ludzkiej solidarności tym,
którzy w obecnej rzeczywistości mimo czę-
sto deklarowanej woli do częściowego fi-
nansowania, a głównie wkładu własnej
pracy sami sobie nie poradzą. Jak ratować
rodziny, z których wyrasta kolejne pokole-
nie mające stanowić społeczność tego mia-
sta i gminy. 

Z poważaniem
Jan Liwiński

Przewodniczący SKM
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List otwarty Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Godło to, przyznawane pod pa-
tronatem Prezydenta RP, jest jed-
nym z najważniejszych wyróżnień
w Polsce, przyznawanym w drodze
konkursu, w następstwie nadesłania
do jego Kapituły uprzednich aplika-
cji. Przyznawane jest od 17 lat. 

Jego tegoroczna edycja po raz
pierwszy obejmuje także gminy. Do
konkursu stanęło kilkaset gmin
w kategorii gmin wiejskich, miej-
sko-wiejskich i miejskich. Uzyska-
nie, w tak wielkiej konkurencji, no-
minacji do tego godła jest dużym
wyróżnieniem dla Piaseczna, tym
bardziej, że ocenie podlegało bardzo
szerokie spektrum działań i dokonań
gminy. 

Oceniano: wskaźniki ekono-
miczne, politykę inwestycyjną, in-
frastrukturę techniczną, realizację
polityki społecznej oraz promocję
gminy a także politykę jakości urzę-
du gminy. 

Jedną z form autoprezentacji
Piaseczna była także możliwość
uczestniczenia w wystawie nomino-
wanych do nagrody w tegorocznej
edycji konkursu. Wystawa odbyła się
27 kwietnia w salach Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie. Uczestniczyło
w niej ponad sto aplikujących i no-

minowanych już do tej nagrody firm
i gmin. 

Kapituła Godła, pod przewod-
nictwem Prezesa Polskiej Akademii
Nauk prof. M. Kleibera przyzna go-
dła, wybranej przez nią bardzo wą-
skiej grupie laureatów, pod koniec
maja podczas corocznej, organizo-
wanej z tej okazji gali. 

Janusz Bielicki

Piaseczno znalazło się na liście 10 gmin miejsko-wiejskich nominowanych do otrzy-
mania Polskiego Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA w tegorocznej 17-tej edycji
tego konkursu. 

Stoisko gminy Piaseczno w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

fot. Ł. Wyleziński

Rozpoczęły się
tradycyjnie od Mszy
Świętej za Ojczyznę,
wystąpieniem oko-
licznościowym i zło-
żeniem wiązanek
pod tablicami nie-
podległościowymi
przez delegacje
mieszkańców, samo-
rządowców, zapro-
szonych gości oraz

organizacji pozarządowych. Dalsza
część zorganizowana przez Stowa-
rzyszenie Miłośników Militariów
WP „Patriot” umożliwiła obecnym
na Placu Piłsudskiego mieszkań-
com spojrzeć na patriotyzm z zu-
pełnie nowej strony. W ramach
Kreatywnego Piaseczna na scenie
plenerowej wystąpili Piaseczyńska
Orkiestra Dęta, kaNGur & jaCO -
SSND oraz DJ Martin Rosa. Kon-
certom towarzyszyła sesja graffiti
w wykonaniu Rewers SC. 

W tym samym czasie w Ratu-
szu miała miejsce Debata obywa-
telska zorganizowana w ramach
akcji Masz głos, masz wybór.
W dyskusjach wzięli udział przed-

s t a w i c i e l e
urzędu mia-
sta i rady
m i e j s k i e j
oraz organi-
zacji pozarzą-
dowych. Po-
ruszano kwe-
stie rewitali-
zacji centrum
m i a s t a ,
ochrony śro-
dowiska oraz
turystyczno-

-rekreacyjnego zagospodarowania
regionu. Część debaty poświęcono
współpracy władz samorządowych
z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie gminy Pia-
seczno. Równolegle na placu od-
były się targi 11 organizacji poza-
rządowych oraz pokazy dla pu-
bliczności, m. in. w wykonaniu
kickboxerów z KS Piaseczno oraz
szkoły samoobrony. 

Uroczystości zakończyły się fe-
stiwalem biegowym, zwanym daw-
niej „Piaseczyńską Milą Konstytu-
cyjną”. Zawodnicy, w tym Radni
Zbigniew Mucha i Włodzimierz
Rasiński, biegli trasą poprowadzo-
ną w Parku Miejskim. MI

3 maja w nowej oprawie
W tym roku piaseczyńskie uroczystości upamiętnia-
jące 216. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja wy-
różniły się ciekawym i bogatym programem i przy-
ciągnęły na rynek w sumie kilkuset mieszkańców. 

Wiesław Grendus urodził się
w 1934 r. a maluje od 1957
roku, głównie pejzaże i obrazy
symboliczne. Podczas wernisaż
przeprowadzona została aukcja
kilku prac artysty, z której do-
chód 1 550 zł w całości przeka-
zany został Specjalnej Szkole
w Łbiskach. Artysta przekazał
również urzędowi miasta swój
obraz przedstawiający histo-
ryczny ratusz w Piasecznie. 

Jubileusz Grendusa
50-lecie pracy twórczej obchodził znany piaseczyński
artysta Wiesław Grendus. Z tej okazji odbył się 27
kwietnia jego wernisaż w Ośrodku Kultury. Prace mala-
rza można jeszcze oglądać do 17 maja. 

fot. Co? Gdzie? Kiedy?fot. Co? Gdzie? Kiedy?

Rodzinny Targ Różności
Zapraszamy na kolejny Ro-

dzinny Targ Różności, który od-
będzie się 3 czerwca 2007 r. w go-
dzinach 14-16 w Centrum Roz-
woju Dziecka „Koala” przy ul.
Zgoda 1 w Piasecznie. 

Tym razem za cały dochód
uzyskany z organizacji Targu zo-
staną zakupione pieluszki i inne
potrzebne rzeczy dla małych dzie-
ci z Domu Samotnej Matki
w Chyliczkach. 

Patronat: Urząd Gminy Piaseczno
oraz Ośrodek Kultury w Piasecznie. Pa-
troni medialni: „Kurier Południowy”,
„Gazeta Piaseczyńska”. Więcej informa-
cji pod numerem telefonu 0 504 011
880 lub mailowo

Info@pracowniapsychologiczna.com.pl
www.koala.com.pl
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W  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego części  wsi  BASZKÓWKA  

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 1389/LIV/2006 z dnia
31.08.2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi  BASZKÓWKA, obejmującej obszar,
zgodnie z załącznikiem graficznym do w/w uchwały. 
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 

UiA 0621/ZP/64/07 - OGŁOSZENIE
O ponownym  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego od zachodu i północy granicą gminy
Lesznowola, od wschodu linią rozgraniczającą ul. Puławskiej , od południa liną rozgraniczającą ul.
Energetycznej 

Stosownie do art. 17 pkt.10 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz  Uchwał Rady Miejskiej w Piasecznie: 
- Nr  382/XVII/03 z dnia 04.12.2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego  części miasta Piaseczno 
- Nr  1207/XLVIII/06 z dnia 23.03.2006 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr382/XVII/03 z dnia 04.12.2003 r. 
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miasta Piaseczno, dla obszaru ograniczonego od zachodu i północy granicą gminy Lesznowola, od wschodu linią
rozgraniczającą ul. Puławskiej, od południa liną rozgraniczającą ul. Energetycznej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach  od 28 maja 2007 r. do 19 czerwca 2007 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul.
Kościuszki 5 w Piasecznie.

Dyskusja   publiczna nad przyjętym w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 maja 2007 r. w
godz. od 9.30  do 11.30  w sali konferencyjnej 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 4 lipca 2007 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA0621/ZP/61/07 - OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części  miasta
PIASECZNO dla obszaru wyznaczonego od zachodu ,
północy i wschodu granica administracyjną z gminą
Lesznowola oraz od południa osią istniejącej ul. Orężnej 
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 722/XXXIII/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miasta PIASECZNO dla obszaru wyznaczonego od zachodu,
północy i wschodu granica administracyjną z gminą Lesznowola oraz od
południa osią istniejącej ul. Orężnej  zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Piaseczno wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 28 maja 2007 r. do 19 czerwca 2007 r., w
sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul.
Kościuszki 5 w Piasecznie.
Dyskusja publiczna nad przyjętym w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie  się  w  dniu 31 maja 2007 r. w godz. od 12.00
do 14.00 w sali konferencyjnej 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 4 lipca 2007 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA 0621/ZP/56/07 - OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka
Kozodawska 

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 885/XLI/2001 z dnia 08.06.2001 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Wólka Kozodawska 
- Nr 364/XVI/2003 z dnia 20.11. 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
885/XLI/2001 z dnia 08.06.2001 r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach  od  28 maja 2007 r. do
19 czerwca 2007 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Dyskusja  publiczna  nad przyjętym  w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się   w  dniu 1 czerwca 2007 r. w godz. od 11.00  do
13.00  w  Sali konferencyjnej 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 4 lipca 2007 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA 0621/ZP/54/07 - OGŁOSZENIE

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego części  wsi  BOBROWIEC

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 1398/LIV/2006 z
dnia 31.08.2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi BOBROWIEC,
obejmującej obszar , zgodnie z załącznikiem graficznym do w/w uchwały. 
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 

UiA 0621/ZP/62/07 - OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy
z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity DzU z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), Rozporządzenia Rady
Ministrów z dn. 14.09. 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz
rokowań  na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz.
2108)

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na dzierżawę gruntu o powierzchni 860 mkw.,

stanowiącej  część działki nr 526 położonej
w Zalesiu Górnym, na 15 lat, pod budowę krytych

kortów tenisowych
Teren działki nr 526 położony w Zalesiu Górnym pomiędzy ulicami
Białej Brzozy i Pionierów w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Zalesia Górnego przeznaczony jest pod:
1) usługi sportu jako przeznaczenie podstawowe; 
2) inne usługi nieuciążliwe towarzyszące przeznaczeniu
podstawowemu; 
3) zieleń towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu, zakaz
wprowadzania innego przeznaczenia na ten teren.
Obecnie teren częściowo wykorzystywany jest jako boisko sportowe
przez Klub Sportowy "Hubertus".
Warunki przetargu: 
- dzierżawca będzie zobowiązany wybudować korty tenisowe ściśle
w/g  projektu wykonanego przez Gminę - w terminie max 1 roku
od podpisania umowy dzierżawy    
- wszystkie koszty związane z budową oraz przyszłą eksploatacją (w
tym: eksploatacją bieżącą, remontami, konserwacją, usuwaniem
awarii) - ponosi dzierżawca
- całą odpowiedzialność za wykonanie, nadzór, bezpieczeństwo,
odbiór - ponosi dzierżawca
- po wygaśnięciu dzierżawy, po 15 latach, dzierżawcy nie będzie
przysługiwać zwrot nakładów na inwestycję   
- jeżeli umowa będzie rozwiązana przed terminem z winy
dzierżawcy - dzierżawcy nie przysługuje zwrot nakładów na
inwestycję 
- jeżeli umowa będzie rozwiązana przed terminem z winy Gminy -
zwrot nakładów nastąpi w oparciu o wycenę ich wartości na dzień
rozwiązania umowy
- czynsz dzierżawny wraz z VAT - płatny do 31 marca każdego
roku z góry
Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego za grunt wynosi w
stosunku rocznym 33,00 zł/mkw plus podatek Vat 22 proc.

Wysokość wadium -  3.500,00 zł.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Część jawna przetargu  odbędzie się w dniu 15 czerwca 2007 r. o
godz. 10 w budynku Urzędu Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 w
sali konferencyjnej.
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach, należy składać w
kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 w
terminie do dnia 12 czerwca 2007 r.  
Oferta powinna  zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz
siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia oferty
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i
przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) oferowana wysokość  czynszu,
5) proponowany sposób  zagospodarowania działki.
Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w pieniądzu w kasie Urzędu lub na konto BISE S.A. O/Piaseczno
nr 86 1370 1242 0000 1804 4056 3602 do dnia 12 czerwca 2007
r. (włącznie).

Uczestnik przetargu, który przetarg wygra, zobowiązany będzie
do zawarcia  Umowy dzierżawy na 15 lat. Szczegółowe warunki
dzierżawy zostaną określone w Umowie dzierżawy.

Wadium wpłacone   przez uczestnika, który przetarg wygrał,
zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu
przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia
odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia
przetargu wynikiem negatywnym. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,
który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy.
Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych
powodów.

Burmistrzowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofert.

Dodatkowych informacji o przetargu można uzyskać w
Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy
w Piasecznie - pok.  69,  od poniedziałku  do piątku  godz.  8:00 -
16:00; tel. / 0-22/  70 17 525.  

Z up. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
Bogdan Temoszczuk - I Zastępca Burmistrza

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego części  wsi  Zalesie Górne - etap I, 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 (DzU Nr
80, poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały Nr 29/IV/2006 z dnia 28.12.2006 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne,
obejmującej obszar , zgodnie z załącznikiem graficznym do w/w uchwały. 
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 

UiA 0621/ZP/51/07 - OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części  miasta
PIASECZNO dla obszaru ograniczonego ulicami: Przesmyckiego, Markowskiego, Chyliczkowską i Żeglińskiego

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 1018/XLII/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta PIASECZNO dla obszaru ograniczonego ulicami: Przesmyckiego, Markowskiego, Chyliczkowską i Żeglińskiego
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno  wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 maja 2007 r. do 19 czerwca 2007 r. , w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno,  przy ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie.
Dyskusja publiczna nad przyjętym w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 31 maja 2007 r. w godz. od 14.15 do
16.00 w  Sali konferencyjnej 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 4 lipca 2007 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA 0621/ZP/ 58/07 - OGŁOSZENIE
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Z dużą uwagą przeczytałem artykuł
w „Gazecie Piaseczyńskiej” (nr 1 /143/ z dnia
07.03.2007) p. Sławomira Rosłona pt.
„Sport młodzieżowy w gminie Piaseczno, czyli
jak i dokąd zmierzamy?”. 

Artykuł dotykał spraw ważnych w sposób
moim zdaniem na tyle nieuzasadniony mery-
torycznie i niekonsekwentny w prezentowanych
opiniach, że wymagający koniecznie wyjaśnie-
nia co do rzetelności i intencji Autora. Dlacze-
go tak uważam? 

Na początku p. S. Rosłon pisze o hierar-
chii ważności zawodów - od olimpiad do mi-
strzostw Polski (ale już bez dalszej gradacji,
np.; szkolne, gminne, powiatowe itd.), wspo-
minając o jakimś systemie ewidencjonowania
i punktowania w sporcie młodzieżowym. 

Następnie, że w naszej gminnej - cyt.
„przygodzie sportowej.. oczywiście nie punkty
są najważniejsze, lecz zdrowie psychiczne i fi-
zyczne naszej młodzieży oraz jej prawidłowe
wychowanie”, a - biorąc pod uwagę, że
„punktacja /dzieci/ jest tak skonstruowana, że
im dotyczy niższej kategorii wiekowej, tym bar-
dziej jest spłaszczona, tzn. za wysokie miejsca
zapewnia mniej punktów, a obejmuje większą
liczbę uczestników” - należy sądzić, ze im wię-
cej dzieci, nawet zajmujących odległe miejsca,
tym więcej punktów. 

Rozumiem, że chodzi o jak najbardziej
masowy udział dzieci w różnorakich zawodach. 

Zgadzam się z tym i podpisuję pod tym.
(Sam wielokroć widziałem, ile emocji i satys-
fakcji budzą zawody początkujących sportow-
ców). 

Dalej w tekście następuje całkowita zmia-
na poglądów p. S. Rosłona - jest już tylko
o punktach i jak to (cyt.) „nie czujemy się
w pełni usatysfakcjonowani istniejącym stanem
rzeczy, jako że /nasza gmina/ stwarza warun-
ki do znacznie lepszych osiągnięć”. 

Przedstawiona tabela punktowa stanowi
podstawę do dalszych wywodów i ocen wysta-
wianych przez p. Rosłona organizacjom spor-
towym działającym na terenie naszej gminy. 

Nie wiadomo jednak nic na temat syste-
mu punktowania; czy punktacja zależy od
rangi zawodów (np. jak się mają punkty z mi-
strzostw Polski do punktów ze szkolnych zawo-
dów powiatowych lub gry w I czy IV lidze), czy
punktowane były zajęte miejsca, czy też sam
udział w zawodach. 

Pan S. Rosłon sugeruje, że należy rozwi-
jać niszowe sporty (np.: wrotkarstwo, łucznic-
two, unihokej, brydż sportowy) „niewymagają-
ce wielkich nakładów finansowych i gdzie sto-
sunkowo łatwo o zdobycze punktowe”. 

Czyli jednak o punkty chodzi!! 
Jasne, że tam, gdzie konkurencja mała,

o punkty łatwiej! 
W tym kontekście trudno zrozumieć, dla-

czego Autora „wprawdzie cieszy… rozwój pił-
ki nożnej dziewcząt, ale nie liga, czy zawody
halowe winny stanowić priorytet” - to powin-
no być tylko „przygotowaniem do zawodów
głównych, tj. mistrzostw Polski” - a równocze-
śnie „szczególnie wyróżnia młodych piłkarzy
z KS Piaseczno za zdobycze punktowe”. 

Czy KS Piaseczno gra w I lidze? A dziew-
częta w podwórkowej? 

A może grają w innym, konkurencyjnym
dla p. Rosłona klubie? 

Cieszę się nawet z drobnych osiągnięć
każdego zawodnika, ale - jeśli porównujemy -
przykładajmy jedną miarę! Mamy wszak rów-
nież wychowywać! 

Z artykułu wnioskuję, że p. S. Rosłon
chciał pochwalić - słusznie, bo jest za co! -
młodzież z KS Piaseczno, a przy okazji „doko-
pać” konkurencyjnemu GOSiR. 

Postąpił niegodziwie i obraził zawodni-
ków i kadrę trenerską GOSiR sformułowaniem:
„Niepokoi utrata (punktów) przez sekcję piłki
koszykowej dziewcząt i chłopców GOSiR czy
permanentny brak wyników sekcji pływackiej
GOSiR, która ma najwcześniejszy dostęp do
naszych dzieci”. 

Tym kłamstwem sugeruje, że nasze dzieci
(w tym moje - nie wiem, czy p. Rosłona też)

od najmłodszych lat są w niewłaściwych rę-
kach. 
Być może sam nie umie grać w kosza, bo pły-
wać - sądząc z testu - umie znakomicie. 

Nigdy nie zainteresował się wynikami
spostponowanej sekcji pływackiej GOSiR! 

A czy:
2 tytuły Mistrzów Polski w 2004 r. 
3 tytuły Mistrzów Polski w 2005 r. 
1 tytuł Mistrza Polski w 2006 r. i 4 miejsca
w pierwszej dziesiątce mistrzostw to perma-
nentny brak wyników?! 

Toż to jest pływacka I liga! 
Dodatkowo sekcja pływacka GOSiR może

poszczycić się aktualnymi (i z lat ubiegłych) re-
kordzistami, mistrzami i wicemistrzami Polski
w pływaniu Masters (powyżej 25. roku życia)
oraz mistrzem Europy w ratownictwie wodnym
z 2005 r.! 

Faktem jest, że zawodnicy sekcji z zasady
nie startują w zawodach przeznaczonych dla
amatorów. Kierownictwo sekcji oraz rodzice
dzieci uznali, iż byłoby nieuczciwym rywalizo-
wanie z tymi, którzy często dopiero zrobili
„pierwszy krok pływacki”. 
Może przez to jest mniej punktów tak ważnych
dla p. S. Rosłona? 

Pytanie zawarte w tytule Autor kwituje
jednym zdaniem: „Docelowo zmierzamy do
zdobycia… 250 pkt” i miejsca w pierwszej
setce gmin. A jak? 

Artykuł wydrukowany został w Biuletynie
Informacyjnym Miasta i Gminy Piaseczno.
Sugeruje to, że taki właśnie jest stan wiedzy
i opinia włodarzy gminy o sporcie (lub taki
stan p. S. Rosłon usiłuje przedstawić). 
Chcę wierzyć, że tak nie jest, i jako sprostowa-
nie bałamutnych i niesłusznych wywodów p. S.
Rosłona przesyłam powyższy list z prośbą o je-
go wydrukowanie. 

Łączę wyrazy szacunku
Wojciech Kossowski

Piaseczno, 19.03.2007 r. 
Wojciech.Kossowski@wp.pl

List do redakcji

Aktywność w sporcie zawsze cieszyła, bo jest miarą zainteresowania
tą dziedziną. Również publikowanie opinii na temat rozwoju sportu
wnosi pozytywny efekt stymulujący poszukiwania optymalnego progra-
mu rozwoju oraz poszukiwania właściwych rozwiązań w tym kierunku.
Zamieszczona publikacja pana Sławomira Rosłona, wybitnego szkole-
niowca i działacza, mimo że wzbudziła wiele kontrowersji i protestów,
jak się wydaje, zmierzała właśnie w tym kierunku. Replika pana Kossow-
skiego, dynamicznego działacza sekcji pływackiej GOSiR, wprowadziła
element uzupełniający do obrazu sportu piaseczyńskiego i jednocześnie
wyraźnie wskazała, jaka forma uprawiania sportu w grupie dzieci i mło-
dzieży znajduje poparcie wśród rodziców oddających swoje pociechy
pod opiekę trenerów. 

Nowo wybrana komisja sportu, która energicznie rozpoczęła swoją
działalność, przeprowadziła analizę zatwierdzonej w 2005 roku strategii
rozwoju sportu w mieście i gminie Piaseczno. Obecnie przeprowadza
konsultacje z klubami w sprawie optymalizacji naszego udziału w tego-
rocznej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Chcemy i jesteśmy
w zasadzie tego pewni, że osiągniemy znaczący postęp w ilości zdobytych
punktów. Ale nie jest to cel nadrzędny. Punkty nie mogą przesłonić
podstawowego obowiązku zapewnienia maksymalnie szerokiej oferty
możliwości spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży naszej gminy.
Bardzo dobrze wpisuje się w ten program uruchomienie działalności
sekcji łuczniczej w KS Hubertus, i to nie dlatego, że można w tej dyscy-
plinie zdobywać punkty, ale dlatego, że nasze pociechy dostały możli-
wość zajęcia się sportem, w którym niekoniecznie trzeba być silnym,
szybkim i supersprawnym. GOSiR od lat realizuje szeroki program spor-
towo-rekreacyjny. Nie jest jego celem, aby stał się superklubem i rywa-
lizował w osiąganiu kolejnych mistrzostw Polski. Co nie oznacza, że nie
może mieć takich ambicji. Ale nie może się to dziać kosztem zawężenia
liczby uczestników zajęć (niekoniecznie treningów). Z zadowoleniem
można stwierdzić, że sport piaseczyński w tej kadencji Rady ma sprzyja-
jącą atmosferę do prawidłowego wszechstronnego rozwoju. 

Każdy pojawiający się głos, nawet najbardziej polemiczny, będzie
przeanalizowany i pomocny przy wytyczaniu kierunku w zakresie szero-
ko pojętej kultury fizycznej i sportu w naszej gminie. Niemniej apeluje-
my o precyzyjne przeanalizowanie stawianych wniosków i uogólnień,
które nie zawsze pomagają nam wszystkim, którym dobro sportu leży na
sercu, podążać tą samą drogą i w tym samym kierunku.

Ryszard Janiszewski
Inspektor ds. Kultury Fizycznej i Sportu

Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 

Komentarz do publikacji
panów Rosłona i Kossowskiego

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami informuje, że Rada Miejska na
sesji w dniu 14.03.2007r. podjęła uchwałę Nr 119/VII/2007 w sprawie
udzielenia 99 proc. bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy tego lokalu, przy jednorazowej zapłacie ceny. 

Bonifikata w wysokości 99 proc. obejmuje również I opłatę i opłaty rocz-
ne z tytułu użytkowania wieczystego udziału w gruncie, związanego z odręb-
ną własnością lokalu mieszkalnego. 

Bonifikata w w/w wysokości obowiązywać będzie, zgodnie z uchwałą Ra-
dy Miejskiej - do dnia 31. XII. 2007 r. 

Najemcy lokali zainteresowani wykupem mogą składać wnioski o wykup
lokalu na własność w Kancelarii Urzędu w godzinach pracy Urzędu. Druk
wniosku można otrzymać w Kancelarii Urzędu bądź w pokoju 69 II piętro.

Szczegółowe informacje w pokoju 69 II piętro tel. 022 70 17 525.

KOMUNIKAT Potrzebujesz wsparcia? Gminny Punkt Konsultacyjny
W centrum miasta działa punkt, w którym bezpłatnie udzielane są porady dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życio-
wej. 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 powsta-

jącej grupy wsparcia dla DDA, DDD (dorosłe 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, 022-737-03-51,

(czynny w czasie dyżurów)

Aktualnie, aby poprawić bezpieczeń-
stwo w naszym mieście, pracuje już 15 ka-
mer. 

Nowe kamery przyłączono w następu-
jących miejscach w centrum miasta: 
- skrzyżowanie ulic Puławskiej, Szkolnej
i Młynarskiej w celu dozorowania wjazdu
do centrum miasta od strony obwodnicy
i ruchliwej okolicy pobliskich przystanków
autobusowych, 
- skrzyżowanie ul. Szkolnej i Kusocińskiego,
aby dozorować okolice Szkoły Podstawowej
nr 5 i bazarku, 

- ul. Dworcowa - dozorowanie okolic
dworca PKP, 
- budynek starostwa - dozorowanie parku
miejskiego (kamera została w części sfinan-
sowana ze środków Starostwa Powiatowe-
go). 

Miejsca te od dawna stanowiły przed-
miot licznych - kierowanych do Urzędu
Miasta - wniosków mieszkańców zaniepo-
kojonych zjawiskami chuligańskimi noto-
wanymi w tych okolicach. 

Kamery zainstalowano także w nastę-
pujących punktach: 

- skrzyżowanie ulic Geodetów, Ogrodowej,
Osiedlowej i Granitowej w celu dozorowa-
nia tego bardzo ruchliwego węzła komuni-
kacyjnego w Józefosławiu, 
- zbiegu ulic Granitowej i Nefrytowej, 
- ul. Rubinowej, 

Te ostatnie kamery zainstalowano dzię-
ki współpracy i współfinansowaniu ze stro-
ny spółdzielni mieszkaniowej Patronat, któ-
ra pokryła 50 proc. kosztów tej inwestycji.
Należy wyrazić nadzieję, że rozbudowa sys-
temu monitoringu będzie postępowała da-
lej. 

W pracach nad strategią zrównoważo-
nego rozwoju Piaseczna mieszkańcy bardzo
wyraźnie opowiedzieli się za rozwijaniem
systemów poprawiania bezpieczeństwa
w Piasecznie, nadając im najwyższy priory-
tet. 

Z danych przekazywanych przez policję
wynika, że przestępczość w centrum Pia-
seczna, tam, gdzie zainstalowane są kamery,

znacznie spadła. 
Tempo rozwoju tego systemu zależeć

będzie także od współpracy gminy z instytu-
cjami i firmami zlokalizowanymi na naszym
terenie. Dbając o własne bezpieczeństwo,
dostrzegają rolę szerszego współdziałania
w tym zakresie dla dobra wszystkich miesz-
kańców. 

Poza wyżej wymienionymi - SM Patro-
nat i Starostwem Powiatowym, w gronie
współfinansujących monitoring miejski zna-
lazł się także Dominet Bank. 

Bardzo szybko rozwijające się techno-
logie teleinformatyczne pozwalają domnie-
mywać, że już w najbliższej przyszłości także
tereny znajdujące się poza ścisłym centrum
miasta będą mogły być skuteczniej objęte
monitoringiem wizyjnym. Pierwszy taki
krok został zrobiony na północnych krań-
cach miasta, na terenach SM Patronat. 

JANUSZ BIELICKI 

ROZBUDOWA MONITORINGU
Na początku marca do funkcjonującego od lutego 2005 ro-
ku systemu przyłączonych zostało kolejnych siedem kamer
monitoringu wizyjnego. Powiększono także możliwości
Centrum Zarządzania Monitoringiem znajdującego się
w Komendzie Powiatowej Policji. Nastąpiła znaczna roz-
budowa tego systemu, możliwa także dzięki pozyskaniu
środków finansowych spoza budżetu gminy.

Katarzyna Ronikier Dolańska,
była redaktor naczelny czasopisma
„Nasza Okolica”, przeprasza pana
Andrzeja Romanowskiego za naru-
szenie jego dóbr osobistych poprzez
podanie w artykule zatytułowanym
„Gmina dała 230 tysiący złotych
radnemu - członkowi zarządu”
opublikowanym w numerze z dnia
10 listopada 2002 roku w czasopi-
śmie „Nasza Okolica”, nieprawdzi-
wych informacji dotyczących zaku-
pu przez pana Andrzeja Romanow-
skiego nieruchomości i ceny tej
transakcji oraz faktycznej wartości
nieruchomości oraz okoliczności
towarzyszących tej transakcji i prze-
jęciu nieruchomości przez jej na-
bywcę, a także za podanie, że podej-
mowane przez pana Andrzeja Ro-
manowskiego działania były
sprzeczne z prawem, co faktycznie
nie miało miejsca.

O G Ł O S Z E N I E
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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
SPOTKANIA, WYSTAWY:
19.05.-09.06. - wystawa Julity Rajkowskiej „Moje inspiracje”

Wernisaż - 18.05. godz. 19.00.
- Muzeum Regionalne 

09, 23, 30.05. godz. 11.00 - Spotkania Uniwersytetu
Trzeciego Wieku - sala O. K.

IMPREZY: 
17.05. godz. 10.00 - XIII Festiwal Piosenki Ekologicznej

i Turystycznej - Ośrodek Szkolny Łbiska 
18.05. godz. 19.00 - Świeczowisko - czyli przy herbacie

i świecach granie i śpiewanie. Sala O. K.
Wstęp wolny. 

19.05. godz. 19.00 - NUCLEAR MOSHER PARTY: CARNAL (metal),
„LOSTBONE” (metal-core). Sala O. K.
Wstęp 8 złotych. 

20.05. godz. 16.00 - Bajkowa Niedziela Dla Maluchów- spektakl
teatralny dla dzieci i rodziców. Sala O. K.
Wstęp 8 złotych

20.05. godz. 19.30 - Piaseczyńska Wiosna Muzyczna. Marcin Głuch
- fortepian, Zofia Sajkowska - prowadzenie.
- Dom Parafialny Kościóła Św. Anny. Wstęp wolny

24.05. godz. 10.00 - XIII Festiwal Piosenki Ekologicznej
i Turystycznej - kategoria dziecięca.
- Dom Parafialny przy Kościele Św. Anny

26.05. godz. 17.30 - Koncert uczniów Ogniska Muzycznego.
Sala O. K. Wstęp wolny. 

27.05. godz. 19.30 - Piaseczyńska Wiosna Muzyczna (Agnieszka
Cypryk - skrzypce, Janusz Raczyński - gitara,
Zofia Sajkowska - prowadzenie).
Kościół Św. Anny. Wstęp wolny. 

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 

15 maja, nr 2 (144) 20078 SPORT I KULTURA

19.05 10.00-15.00 X GRAND PRIX
PIASECZNA W TENISIE 
STOŁOWYM AMATORÓW 

21.05 17.30 - 19.30 ZS GOŁKÓW MECZ
KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT - GOSIR I
- AZS AP SIEDLCE 

23.05 13.00- 16.00 MISTRZOSTWA GMINY SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH W DWA OGNIE
DZIEWCZĄT

24.05 13.00-16.00 MISTRZOSTWA GMINY SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH W DWA OGNIE
CHŁOPCÓW

17.00-19.00 MECZ KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT - 
GOSIR II - MKK OSIR SOKOŁÓW PODL. 

26.05 9.00-16.00 V MEMORIAŁ E. KOCZYBY W PIŁCE NOŻNEJ 
DZIESIĘCIOLATKÓW

10.00-13.00 KORESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA
POLSKI W PŁYWANIU DZIECI 

27.05 10.00-13.00 KORESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA
POLSKI W PŁYWANIU DZIECI

17.30-19.30 MECZ KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW
- GOSIR-MUKS PIVOT PIASTÓW

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Sikorskiego 20

W Piasecznie odbyło się wielkie
sportowe święto dla miłośników
kick-boxingu, byliśmy bowiem go-
spodarzami mistrzostw Polski
w formule full contact. W rozegra-
nych 21 i 22 kwietnia w hali GOSiR
mistrzostwach wzięło udział 126 za-
wodników i zawodniczek z całej
Polski. 

Po raz kolejny zawodnicy KS Piaseczno udowodni-
li, że na polskiej arenie kick-boxingu nie mają so-
bie równych. W mistrzostwach Polski w formule
full contact zdobyli łącznie 13 medali (5 złotych,
4 srebrne i 4 brązowe). Dzięki temu nasz klub zdo-
był drużynowo I miejsce, po raz kolejny udowad-
niając, że wysiłki znakomitej kadry szkoleniowej
oraz zaangażowanie i determinacja zawodników
przynoszą owoce. 
Bardzo emocjonujące walki eliminacyjne odbyły się
w sobotę, jednak w niedzielę trybuny zapełniły się
kibicami, którzy przybyli, by obejrzeć walki półfina-
łowe i finałowe. Z pewnością nie byli zawiedzeni,

gdyż zawodnicy dawali z siebie wszystko. Z jednej
strony walczyli o punkty i medale, z drugiej zaś
chcieli jak najlepiej zaprezentować się przed rodzi-
nami, znajomymi oraz licznie zgromadzoną pu-
blicznością. Niestety, nie pomagał im w tym wysłu-
żony, wątpliwej jakości ring wypożyczony z Kalisza.
Jego nierówna i niebywale śliska nawierzchnia zmu-
siła startujących do stosowania preparatów antypo-
ślizgowych lub moczenia stóp wodą (mało skutecz-
nego) przed walką. 
Choć w tej dziedzinie medale nie są przyznawane,
to jednak złoty medal za widowiskowość i dynami-
kę walki otrzymałoby z pewnością finałowe starcie

Przemysława Ziemnickiego (KS Piaseczno) z Seba-
stianem Drelą (CZ. Smok Poznań). Pojedynek (wy-
grany przez naszego reprezentanta) obfitował
w bardzo widowiskowe techniki nożne (kopnięcia
obrotowe, boczne, frontalne) będące kwintesencją
tego sportu. Znakomicie przygotowany, dążący nie-

ustannie do walki w bliskim dy-
stansie Drela robił, co mógł, nie
miał jednak szans z wyższym
i znakomicie operującym nogami
Przemkiem. 

Ostatecznie nasi reprezentanci
wywalczyli: 
Kobiety

kat. do 48 kg - Dominika Apa-
nasewicz (2. miejsce) 

kat. do 52 kg - Joanna Gutkow-
ska (2. miejsce) 

kat. do 56 kg - Dorota Godzina
(1. miejsce) 

kat. do 65 kg - Barbara Sewery-
nik (1. miejsce) 

kat. pow. 70 kg - Agnieszka Patrycy (2. miejsce) 
Mężczyźni

kat. do 57 kg - Daniel Źaboklicki (1. miejsce) 
kat. do 67 kg - Przemysław Ziemnicki (1. miej-

sce) 
kat. do 67 kg - Dawid Biskupski (3. miejsce) 
kat. do 71 kg - Jerzy Wroński (3. miejsce) 
kat. do 75 kg - Michał Jabłoński (1. miejsce) 
kat. do 81 kg - Robert Matyja (2. miejsce) 
kat. do 81 kg - Adam Gregorczyk (3. miejsce) 
kat. do 86 kg - Wojciech Myśliński (3. miejsce) 

Daniel Ciosek

Mistrzostwa Polski w kick-boxingu 

11 medali dla KS Piaseczno

Utwory reggae grane przez Indios
Bravos przyciągają zwłaszcza dzięki
wspaniałemu wokalowi Gutka. Pod je-
go wrażeniem wciąż pozostaje Kuba
Wojewódzki, który pomagał zespołowi
w wydaniu ich pierwszej płyty „Part
One”. Za stronę muzyczną odpowiada
Piotr Banach, założyciel legendarnego
już zespołu Hey. 

W parku miejskim w Piasecznie
2 czerwca po godz. 20.00 usłyszymy
ich najlepsze kawałki, zarówno te pol-
skie jak i śpiewane po angielsku. Ryt-
miczna muzyka, dobre teksty i wspa-
niały głos Gutka z pewnością spotkają
się z aplauzem nie tylko fanów zespołu
ale i tych, którzy usłyszą go po raz
pierwszy.

INDIOS BRAVOS
Gościem specjalnym X X P e P e Piaseczyński Przegląd
Młodzieżowych Zespołów Muzycznych będzie grupa
Indios Bravos. Jej liderami są Gutek - znany ze współ-
pracy z Abradabem, a wcześniej Paktofoniką oraz Ba-
nach - założyciel grupy Hey.

Zawodnicy KS Piaseczno wraz z trenerem

Widowiskowa walka Przemysława Ziemnickiego z Sebastianem Drelą

Jest to przegląd skierowany do
młodych twórców muzyki z całej
Polski, bez ukierunkowania na kon-
kretny styl czy muzyczną modę. Za-
praszamy wszystkich chętnych do
wzięcia udziału w PEPE, niezależnie
od tego czy muzykę, jaką grają okre-
ślą mianem hard core, funk, rock,
folk, rock and roll, pop, psychode-
lic, art rock, industrial, fussion, reg-
gae, metal, ska, a’capella, 2 step, so-
ul, nu metal, grind core, punk, rnb,
drum. n. bass, psychobilly, gothic,
rap, grunge, brit pop, jungle, trash,
trip-hop, new wave, blues, hard
rock czy ambient

Jak co roku na laureatów PEPE
czekają atrakcyjne nagrody pienięż-
ne. Spośród nadesłanych zgłoszeń
do udziału w XX PEPE zostanie za-

kwalifikowanych dziesięć zespołów.
Termin nadsyłania materiałów (de-
mo, historia zespołu) 18 maja 2007.
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych
do PEPE zespołów 21 maja 2007.
Organizatorzy nie preferują żadnego
nurtu, stylu czy mody muzycznej.
Ważna jest muzykalność, świeżość,
osobowość, umiejętności, odwaga.
Impreza rozpocznie się w sobotę
2 czerwca 2007 ok. 10.30 losowa-
niem kolejności występów na scenie.
Przesłuchania potrwają do popołu-
dnia. Każdy z uczestników będzie
miał około 30 minut na zaprezento-
wanie czterech utworów. Będzie to
czas na scenie na zainstalowanie się
i zagranie przygotowanego materia-
łu. 

Wyniki Przeglądu ogłoszone zo-

staną tego samego dnia, około go-
dziny 18:30, a laureat Grand Prix,
zaproszony zostanie do zagrania
koncertu przed gościem specjalnym,
grupą Indios Bravos, która wystąpi
o godz. 20. 

ZZggłłoosszzeenniiee
ppoowwiinnnnoo  zzaawwiieerraaćć::

nagranie demo (3-4 utwory, do
20 minut), kontakt (e-mail lub
telefon), nazwę zespołu, histo-
rię zespołu; Info: Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury, To-
masz Strzeżek, tel. 7567600,
faks 7371052, 0-509 300360,
imprezy@kulturalni.pl.
Wpisowe za udział w PEPE
02.06.2007 - 12 pln za osobę.

XX P e P e
Jubileuszowy dwudziesty Piaseczyński Przegląd Młodzieżowych
Zespołów Muzycznych odbędzie się 2 czerwca na scenie plene-
rowej w Parku Miejskim przy ul. Chyliczkowskiej.

fot. D. Ciosek

fot. D. Ciosek


