
Celem tej plenerowej impre-
zy jest odtworzenie klimatu daw-
nych jarmarków, jakie odbywały
się w Polsce od XVI w. Tym ra-
zem, nawiązując do tradycji, na
Jarmark Piaseczyński zostali za-
proszeni przedstawiciele kultury
Księżaków Łowickich. Będzie
okazja poznać łowicką sztukę, re-
pertuar muzyczny, tradycyjne
stroje, wyroby rzemieślnicze
i smaki kuchni regionalnej. 

W parku miejskim rozstawio-
ne zostaną różnorodne kramy
i stoiska handlowe z wyrobami
twórców ludowych i profesjonal-

nych, rzemiosła (obrazy, ozdoby,
ceramika, wiklina, wyroby
z drewna, metalu, szkła, koronki,
bibeloty itp.) oraz tradycyjne
produkty spożywcze (np. ser ko-
zi, smalec, miód, wypieki itp.).
Przewidziane są liczne atrakcje
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Impreza organizowana jest
przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury, Muzeum Regionalne
i Towarzystwo Przyjaciół Pia-
seczna w ramach Europejskich
Dni Dziedzictwa pod hasłem
„Ludzie gościńca: wędrowcy,
pielgrzymi, tułacze”. 
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Sprawozdania

z sesji Rady Miejskiej

● s. 2

Sprawozdanie z pracy

burmistrza ● s. 3

Wymiana dowodów 

także w soboty        ● s. 2

Zabytki rzemiosła 
piaseczyńskiego

● s. 5

13. sesja 
Rady Miejskiej odbędzie

się 19 września
w sali konferencyjnej

Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno, 

ul. Kościuszki 5

Ośrodek edukacji leśnej

● s. 5

Inwestycje drogowe
● s. 4

Informacji urzędowych 
z gminy Piaseczno 

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

Ku czci Jana Pawła II   
● s. 8

Spotkania Regionów - Łowicz 

III JARMARK PIASECZYŃSKI 
Na tegorocznym jarmarku, który odbędzie się
9 września w parku miejskim, zaprezentują
się artyści i rzemieślnicy z regionu łowickie-
go. Od godziny 12, podczas występów
i wśród kramów, będzie można obcować
z kulturą tego regionu, a także poznać oby-
czaje lokalne Piaseczna i okolic. Honorowy
patronat nad imprezą objął burmistrz miasta
i gminy Piaseczno Józef Zalewski.

Program imprezy:
12.00 - Rozpoczęcie III Jarmarku Piaseczyńskiego w parku miejskim oraz
koncert 
Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej; 
13.00-13.30 - Występ zespołu Łowiczanie z Łowicza - „Wesele”; 
13.30-14.00 - Pokaz konny TKKF Hubert z Warszawy; 
14.00-14.30 - Wokalno-kabaretowy zespół Leśne Echo z Chojnowa; 
14.50-16.00 - Zespół Łowiczanie w programie „Łowicka bajka muzyczna”; 
16.15-17.15 - Zespół Koderki z Łowicza - tańce ludowe różnych regionów; 
17.15-18.00 - Pokaz konny TKKF Hubert z Warszawy; 
18.00-18.45 - Zespół Alta Danza z Warszawy - tańce historyczne; 
18.45-19.30 - Występ plenerowy teatru Makata z Warszawy; 
19.30-20.00 - Wokalny zespół Kłosowianki ze Złotokłosu; 
20.10-20.30 - Pokaz tańca z ogniami; 
20.30-Zakończenie III Jarmarku Piaseczyńskiego. 

Pozostałe atrakcje:
- Pokazy Stowarzyszenia Rycerskiego „Eodem Tempore” (walki rycerskie,
łucznictwo, żonglerka, taniec z ogniem, kuglarze); 
- Miniwarsztaty dla dzieci - wycinanka, bibuła, ceramika w godz. 13-16; 
- Atrakcje dla dzieci - pokazy konne i rycerskie, karuzela, malowanie buziek,

zjeżdżalnia, strzelnica, wata cukrowa, balony, zabawki, przejażdżka na kucyku
oraz wozem terenowym; 
- Stoiska gastronomiczne - kuchnia regionalna; 
- Stoiska rękodzieła ludowego. 
Kramy i stoiska handlowe: 

W parku miejskim będą rozstawione kramy i stoiska od godz. 12 do zmierzchu.
- Stoisko organizatorów (MGOK, MR, TPP) - informacje, publikacje; 
- Stoisko Nadleśnictwa Chojnów (informacje, sadzonki); 
- Malarska Grupa Piaseczno - (sprzedaż obrazów); 
- Stoisko Warsztatów Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełno-
sprawnych 
- Archidiecezji Warszawskiej w Zalesiu Dolnym (prezentacja i sprzedaż wyrobów); 
- Stoisko świetlicy filii Szkoły Podstawowej nr 5 (prace dziecięce); 
- Stoiska łowickiej sztuki ludowej i tradycyjnego rzemiosła artystycznego (wyro-
by z metalu, drewna, ceramika, wiklina, wycinanka, koronka, ozdoby oraz bibe-
loty i starocie); 
- Regionalna kuchnia „swojskie jadło” (pieczywo, sery kozie, smalec, konfitury,
słodkie wypieki); 
- Miody, wyroby pszczelarskie, nalewki, miody pitne, piwo kozienicowe; 
- Stoiska komercyjne (reklama firm). 

Imprezy towarzyszące organizowane w różnych punktach miasta: 
- Dzień otwarty w Muzeum Regionalnym - godz. 11-17 (wstęp bezpłatny); 
- „Piaseczno miasto królewskie i narodowe”- wystawa stała; 
- Muzealia z kościoła św. Anny - wystawa trwa od 25.08.07 do 31.12.07; 
- Wystawa malarska Stanisława Kurka pt. „Akwarelą malowane” - wystawa od
01.09.07 do 13.09.07; 
- Prezentacja publikacji E. i W. Bagieńskich pt. „Zabytki rzemiosła piaseczyń-
skiego” - Muzeum Regionalne w Piasecznie, godz. 13.00; 
- Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Regionalnego, kościoła św. Anny oraz
zabytkowego Piaseczna - godz. 14.30-17 (zbiórka przed kościołem św. Anny
o godz. 14.20); 
- Zwiedzanie zabytkowej stacji kolejki wąskotorowej - godz. 9-11, oraz baezpłat-
ny przejazd koleją - godz. 11-16 z przystankiem na piknik w Runowie. Bezpłat-
ne karnety na przejazd będą do pobrania w Ośrodku Kultury od 1 września lub
w dniu imprezy w parku miejskim od godz. 9 w namiocie organizatorów zloka-
lizowanym przy scenie.  

Sport i kultura

● s. 8 Zeszłoroczne pokazy konne TKKF Hubert z Warszawy

Podobnie jak w zeszłym roku będzie można uczestniczyć w warsztatach ceramicznych
fot. Arch. OK

fot. Arch. OK
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Sesja odbyła się 29 sierpnia.
W pierwszej części obrad radni wpro-
wadzali zmiany do budżetu. Gmina
otrzymała darowiznę w wysokości 30
tys. zł dla Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Radni przeznaczyli ją na za-
kup trofeów sportowych i pokrycie
kosztów transportu. 

Gmina przegrała dwa procesy sądo-
we. Pierwszy z powództwa Michała Ba-
ciora o zwrot kwoty partycypacji, drugi
o zwrot kosztów naprawy samochodu
osobowego uszkodzonego na skutek
wjechania w wyrwę na ulicy Geodetów.
Zgodnie z wyrokami sądowymi Rada
przeznaczyła 5,2 tys. zł na pokrycie za-
sądzonych należności wraz z odsetkami
i kosztami procesów. Gmina otrzymała
dodatkowe środki z Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego (7,2 tys. zł)
z przeznaczeniem na realizację specjali-
stycznych usług opiekuńczych. Na
wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej o 4 tys. zł wzrosły
środki na zakup akcesoriów kompute-
rowych, w tym programów i licencji.
Jednocześnie o tę samą kwotę zmniej-
szone zostały środki na zakup materia-
łów i wyposażenia. 

O 146,5 tys. zł wzrosła subwencja
oświatowa na 2007 rok. Radni przezna-
czyli te pieniądze na remonty w szko-
łach. Zgodnie z wnioskami mieszkań-
ców radni wprowadzili do budżetu no-
we zadania inwestycyjne: budowę wo-
dociągu w ul. Różanego Ogrodu w Chy-
licach oraz wykonanie sześciu przykana-
lików w Chyliczkach.

Radni zrezygnowali na razie z wyko-
nania projektu instalacji wentylacji i kli-
matyzacji w budynku Urzędu Miasta (zo-
stanie on wykonany w ramach przygoto-
wywanego projektu rozbudowy budyn-
ku). Zdecydowali także o przeznaczeniu
88 tys. zł na wyposażenie pomieszczeń
biurowych Rady Miejskiej, sekretariatu,
gabinetów burmistrzów i sali konferen-
cyjnej. Kolejne 22 tys. zarezerwowali na
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń. 

Wojewoda przeznaczył dodatkowe
1,5 tys. zł na pokrycie kosztów wyda-
wania przez gminę decyzji potwierdza-
jących prawo do publicznej opieki
zdrowotnej - radni wprowadzili je do
budżetu. Na wniosek komisji finansów
i inwestycji rada kwotą 3,5 tys. zł
wsparła Artystyczne Warsztaty Integra-
cyjne dla młodzieży z gminy Piaseczno
w miejscowości Ujazd. 

Zwiększone zostały środki na re-
monty ośrodków zdrowia w Głosko-
wie, Zalesiu Górnym i Złotokłosie. 

Radni podnieśli limity wydatków na
2008 i 2009 rok dla następujących zadań
inwestycyjnych: 

OSP Bobrowiec - budowa garażu dwu-
stanowiskowego oraz wymiana więźby
i pokrycia dachu, przebudowa istniejące-
go obiektu, dobudowa wejścia, zagospo-

darowanie terenu, ogrodzenie; 
OSP Złotokłos - budowa dwustanowi-

skowego garażu wraz z infrastrukturą
oraz adaptacja dotychczasowego garażu
na świetlicę; 

projekt i budowa przedszkola w Zalesiu
Górnym, ul. Młodych Wilcząt; 

rozbudowa przedszkola w Głoskowie
z dwu- do czterooddziałowego; 

rozbudowa żłobka w Piasecznie; 
budowa stołówki ze świetlicą w Szkole

Podstawowej w Chylicach; 
wodociąg Henryków-Urocze - pro-

jekt i wykonanie etapu VI (przyłącza
wodociągowe). 

O 192 tys. zł zwiększono wydatki na
zakup szczelnych pojemników do wywo-
żenia osadów z oczyszczalni ścieków
w Piasecznie, gdyż najniższa oferta prze-
targowa przewyższała sumę przeznaczoną
na ten cel. Na wniosek wydziału gospo-
darki komunalnej i mieszkaniowej zwięk-
szono o 132,4 tys. zł wydatki na remont
istniejącej nawierzchni tłuczniowej i wy-
konanie nakładki asfaltowej na ul. Prze-
budzenia Wiosny Zaplanowane środki na
to zadanie okazały się niewystarczające. 

Rada zmniejszyła środki na zadania,
których koszt okazał się niższy, niż pier-
wotnie planowano. Na wniosek wydziału
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
o 38 tys. zmniejszone zostały środki na
zakup kontenerów mieszkalnych. Konte-
nery zostały kupione taniej, niż zaplano-
wano, dlatego zaoszczędzoną kwotę prze-
znaczono na doposażenie kontenerów
w przyłącze wodno-kanalizacyjne, przyłą-
cze energetyczne, wykonanie fundamen-
tów, ogrodzenia, montaż szamba. 

Radni zatwierdzili taryfy oraz wa-
runki rozliczeń za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Patrz Tabela. W związku z wysoką ceną
wody z wodociągu warszawskiego gmina
będzie dopłacać 1 zł do każdego metra
sześciennego wody dla każdego gospo-
darstwa domowego zaopatrywanego
w wodę warszawską. 
Uchwalony został miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego części mia-
sta Piaseczna dla obszaru ograniczonego
ul. Przesmyckiego, Markowskiego, Chy-
liczkowską i Ceglińskiego. Radni zdecy-
dowali także o przystąpieniu do sporzą-
dzenia zmiany planu zagospodarowania
śródmieścia Piaseczna. 

Rada odrzuciła skargę dotyczącą
naruszenia interesu prawnego Małgo-
rzaty i Andrzeja Woźniaków w związku
z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie za-
twierdzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części
wsi Józefosław I. Oddalona została rów-
nież skarga Witolda Mariańskiego na
działanie pracowników Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno. 

Nadano nazwy ulicom: Wodna
w Głoskowie, Zielony Gaj i Świerszcza
w Jastrzębiu, Liryczna w Robercinie

i Dalii w Bogatkach. 
Kolejną uchwałą radni zdecydowali

o założeniu Zespołu Szkół w Józefosła-
wiu. W jego skład weszła szkoła podsta-
wowa oraz gimnazjum przy ulicy Kame-
ralnej wraz z filią przy ulicy Nefrytowej. 

Radni wrazili zgodę na wynajem na
okres do siedmiu lat lokalu użytkowego
położonego w Piasecznie przy ul. Pu-
ławskiej 32C, o powierzchni 45 m kw.,
w pisemnym przetargu nieograniczo-
nym. Zgodzili się również na sprzedaż

w drodze bezprzetargowej działek poło-
żonych w Piasecznie przy ul. Gerbera
i Diamentowej na rzecz użytkowników
wieczystych. Zdecydowali także
o sprzedaży siedmiu działek gminnych
pomiędzy ul. Czajewicza i ul. Chopina.
Podjęto decyzje o sprzedaży lokalu
mieszkalnego w budynku przy ul. Pu-
ławskiej 32E w Piasecznie. 

Oddane w użytkowanie wieczyste
zostały grunty gminne przy ul. Energe-
tycznej wraz z nieodpłatnym przeniesie-

niem własności garaży usytuowanych na
tych działkach na rzecz dotychczaso-
wych najemców garaży. Radni zdecydo-
wali również o wydzierżawieniu części
działek położonych w Piasecznie i w Za-
lesiu Górnym przy ul. Nowinek. Podję-
to także decyzję o nabyciu przez gminę
działki położonej w Piasecznie o po-
wierzchni 1121 m kw. z przeznacze-
niem pod pompownię.

Nie chcesz stać w kolejce?
Wymień dowód osobisty w sobotę!

URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO,
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, 

zaprasza przez cały wrzesień do wymiany dowodów osobistych
także w soboty

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ SOBOTĘ  WRZEŚNIA
OD GODZ. 8.00 DO GODZ. 12.00

ORAZ W DNI POWSZEDNIE: PON GODZ. 8.00-18.00
WT-PT. GODZ. 8.00-16.00. Informacje publikowane na oficjalnej

stronie internetowej Urzędu Miasta i Gmi-
ny przyciągają coraz więcej internautów.
Liczba odwiedzin systematycznie wzrasta
z blisko 15 tys. miesięcznie na początku ro-
ku do prawie 20 tys. obecnie. Serwis jest
systematycznie rozbudowywany i uaktual-
niany. Pojawiają się nowe działy tematyczne,
na bieżąco publikowane są m. in. projekty
uchwał, sprawozdania z pracy burmistrza,
protokoły z sesji Rady Miejskiej wraz z pod-
jętymi uchwałami. Ostatnią wprowadzoną
nowością jest dział, w którym umieszczane
są interpelacje i wnioski składane przez pia-
seczyńskich radnych oraz odpowiedzi Urzę-
du na te interpelacje. 

W chwili obecnej gmina prowadzi

równolegle trzy serwisy, w których
pojawiają się następujące informacje
tematyczne: 

na www.piaseczno.eu znaleźć można
aktualności dotyczące życia gminy i jej
mieszkańców, informacje o planowanych
i minionych wydarzeniach kulturalnych
oraz kalendarz imprez organizowanych na
terenie miasta i gminy, a także informacje
z zakresu turystyki i rekreacji, historii. Na
stronie znajduje się też archiwum „Gazety
Piaseczyńskiej” w formacie pdf z wszystkimi
numerami od 2003 roku; 

na www. bip.piaseczno.eu znajdują się
oficjalne urzędowe komunikaty i ogłoszenia
dotyczące m.in. planów zagospodarowania,
podejmowanych przez Radę Miejską uchwał,

ogłaszanych przetargów, naboru na wolne
stanowiska pracy w Urzędzie itp.; 

na www.fs.piaseczno.eu umieszczone
zostały informacje na temat projektu „Pro-
gram gospodarki wodno-ściekowej w Pia-
secznie” realizowanego z wykorzystaniem
środków otrzymanych z Unii Europejskiej
w ramach Funduszu Spójności. W serwisie
znaleźć można m.in. interaktywną mapę
z aktualnym stanem realizacji poszczególnych
zadań projektu, szczegółowe informacje na
temat terminów ich ukończenia oraz bogatą
dokumentację fotograficzną z postępu prac. 
Gminne serwisy są stale modernizowane
w celu podnoszenia ich atrakcyjności i uży-
teczności. Serdecznie zachęcamy do korzy-
stania ze stron internetowych Urzędu. 

Nowości na gminnych 
stronach internetowych



Burmistrz
zatwierdził przetargi: 

na remont nawierzchni jezdni ul.
Górnej w Głoskowie. Wykonawca -
firma Fal-Bruk B. B. Z. Falenta
z Warszawy, za cenę ryczałtową brut-
to 365 421,72 zł; 

na przebudowę ul. Zgoda na odcin-
ku od ul. Chyliczkowskiej do Przed-
szkola nr 10 o długości 320 m wraz
z parkingiem głównym i infrastruktu-
rą. Wykonawca - firma Fal-Bruk
z Warszawy za cenę ryczałtową brutto
2 641 518,14 zł; 

na wykonanie projektu budowlano-
-wykonawczego na rozbudowę bu-
dynku Szkoły Podstawowej nr
1 w Piasecznie przy ul. Świętojańskiej.
Wykonawca - Zespół Projektowy G
i D z Warszawy, za cenę ryczałtową
brutto 353 800 zł; 

na wykonanie projektu budowlane-
go i wykonawczego ul. Pomorskiej na
odcinku od ul. Stołecznej do ul. Krzy-
wej w Piasecznie o długości 1750 m.
b. Wykonawca - Instytut Badawczy
Dróg i Mostów z Warszawy, za cenę
ryczałtową brutto 164 700 zł; 

na sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
części wsi Żabieniec. Wykonawca -
firma Brol Systemy Przestrzenne s. c.
z Warszawy, za cenę ryczałtową brut-
to 39 040 zł; 

na sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
części wsi Łbiska, Pęchery Łbiska.
Wykonawca - Pracownia Art. -Arch.
Aleksander Chylak z Warszawy, za ce-
nę ryczałtową brutto 28 060 zł; 

na sporządzenie miejscowego
planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Henryków-
Urocze. Wykonawca - firma Brol
Systemy Przestrzenne s. c. z War-
szawy za cenę ryczałtową brutto 58
560 zł; 

na sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
części wsi Julianów. Wykonawca - fir-
ma Brol Systemy Przestrzenne s. c.
z Warszawy za cenę ryczałtową brutto
30 500 zł; 

na sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
części wsi Kuleszówka. Wykonawca -
firma Brol Systemy Przestrzenne s. c.
z Warszawy za cenę ryczałtową brutto
32 940 zł; 

na sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi
Chyliczki. Wykonawca - firma Brol
Systemy Przestrzenne s. c. z Warsza-
wy za cenę ryczałtową brutto 36 600
zł; 

na przebudowę ulicy Czajewicza
w Piasecznie na odcinku od ulicy Sien-
kiewicza do ul. Gerbera. Wykonawca -
konsorcjum firm: Mabau Polska Sp.
z o. o.

z Szymanowa oraz Mabau GmbH
Strassen und Pflasterbau z Niemiec,
za cenę ryczałtową brutto 859 544,96
zł; 

na kompleksową przebudowę ul.
Zielonej w Piasecznie na odcinku od
ul. Przesmyckiego do ul. Chyliczkow-
skiej. Wykonawca - firma Fal-Bruk B.
B. Z. Falenta sp. j. z Warszawy, za ce-
nę ryczałtową brutto 1 673 606,82 zł; 

na kompleksową przebudowę uli-
cy Modrzewiowej w Zalesiu Dol-

nym. Wykonawca - konsorcjum
firm: Mabau Polska Sp. z o. o. z Szy-
manowa oraz Mabau GmbH Stras-
sen und Pflasterbau z Niemiec, za
cenę ryczałtową brutto 2 511
342,61 zł; 

na modernizację pomieszczeń na-
trysków wraz z wymianą stropu, wy-
mianą instalacji zewnętrznej kanaliza-
cji sanitarnej i deszczowej, wykonanie
odwodnienia budynku z wykonaniem
izolacji pionowej ścian fundamento-
wych w Liceum Ogólnokształcącym
w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej
17. Wykonawca - Zakład Remonto-
wo-Budowlany Adam Konikiewicz
z Kamionki, za cenę ryczałtową brut-
to 479 304,95 zł; 

na wykonanie projektu budowlane-
go i wykonawczego al. Pokoju na od-
cinku od ul. Pod Bateriami do ul. Wi-
lanowskiej w Zalesiu Dolnym. Wyko-
nawca - firma Kolprojekt sp. z o. o.
z Warszawy, za cenę ryczałtową brut-
to 179 340 zł; 

na dostawę materiałów do remon-
tów nawierzchni dróg gruntowych na
terenie miasta i gminy Piaseczno w II
półroczu 2007 r. Wykonawca -
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ha-
ndlowe „Alfa-Norma” sp. z o. o.
z Warszawy; 

na remont nawierzchni ulicy Par-
kowej w Głoskowie. Wykonawca -
firma Mabau Polska Sp. z o. o. z Szy-
manowa, za cenę ryczałtową brutto
144 900,42 zł; 

na konserwację oraz drobne re-
monty wynikające w ciągu roku
w komunalnych budynkach miesz-
kalnych w Piasecznie. Wykonawca -
URB H. Figurski z Raszyna-Rybie, za
cenę ryczałtową brutto 302 397,02
zł; 

na wymianę istniejących opraw na
oprawy energooszczędne oświetlenia
ulicznego w gminie Piaseczno. Wyko-
nawca - ZKRSiUE Cieślikowski z Wo-
licy, za cenę ryczałtową brutto 101
649,53 zł; 

na dostawę szczelnych kontene-
rów na osady z oczyszczalni ścieków
w Piasecznie. Wykonawca - firma
Met-Bud Gończyce Sp. z o. o.
z Gończyc, za cenę ryczałtową brut-
to 15 847,80 zł za 1 szt. kontenera; 

na pełnienie nadzoru autorskiego
nad realizacją inwestycji pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Chylice”. Wykonawca - firma Eljot
z Gdańska, za wstępny limit kwotowy
126 173,38 zł brutto oraz koszty do-
datkowe w wysokości 40 000 zł brut-
to; 

na pełnienie nadzoru autorskiego
nad realizacją inwestycji pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Żabieniec i Jastrzębie”. Wykonawca -
firma Eljot z Gdańska, za wstępny li-
mit kwotowy 126 173,38 zł brutto
oraz koszty dodatkowe w wysokości
40 000 zł brutto; 

na pełnienie nadzoru autorskiego
nad realizacją inwestycji pn. „Rozbu-
dowa oczyszczalni ścieków w Wólce
Kozodawskiej”. Wykonawca - firma
Urządzenia Sanitarne i Ochrony Śro-
dowiska dr inż. Ryszard Wenda z Lip-
ków, za limit kwoty 90 124 zł brutto
oraz koszty dodatkowe 10 000 zł
brutto; 

na pełnienie nadzoru autorskiego

nad realizacją inwestycji pn. „Rozbu-
dowa i przebudowa oczyszczalni ście-
ków w Piasecznie”. Wykonawca - fir-
ma Ekosystem Pracownie Badawczo-
-Projektowe Sp. z o. o. z Zielonej Gó-
ry, za cenę ryczałtową brutto 225
309,60 zł oraz koszty dodatkowe 50
000 zł brutto; 

na pełnienie nadzoru autorskiego
nad realizacją inwestycji pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej w m. Żabieniec
i Siedliska - etap I”. Wykonawca - fir-
ma Ekosystem Pracownie Badawczo-
-Projektowe Sp. z o. o. z Zielonej Gó-
ry, za cenę ryczałtową brutto 180
247,68 zł oraz koszty dodatkowe 50
000 zł brutto; 

na pełnienie nadzoru autorskiego
nad realizacją inwestycji pn. „Budowa
kanalizacji w Zalesiu Dolnym - etap
II/2 i etap IV oraz budowa kanalizacji
sanitarnej na osiedlu Orężna - etap
III”. Wykonawca - firma Prokom Sp.
z o. o. z Warszawy, za wstępny limit
kwotowy 182 085,00 zł brutto oraz
koszty dodatkowe w wysokości 10
000 zł brutto; 

na pełnienie nadzoru autorskiego
nad realizacją inwestycji pn. „Rozbu-
dowa pompowni wodociągowej Ra-
szyńska oraz budowa magistrali wo-
dociągowej w ul. Mleczarskiej”. Wy-
konawca - firma Instaland Andrzej
Białecki z Warszawy, za limit kwoty 68
320 zł brutto oraz stawka za jednora-
zowy pobyt 738,72 zł netto a także
koszty dodatkowe 10 000 zł brutto; 

na przebudowę boisk szkolnych
przy Gimnazjum nr 2 w Piasecznie, al.
Kalin - etap II. Wykonawca - konsor-
cjum firm: Gardenia Sport Sp. z o. o.
z Warszawy oraz Panpro Sport s. c.
z Warszawy, za cenę ryczałtową brut-
to 991 772,81 zł; 

na modernizację i uzupełnienie
oświetlenia ulic na terenie gminy Pia-
seczno. Wykonawca - Zakład Robót
Elektrycznych M. Taraszewski z Góry
Kalwarii, za cenę ryczałtową brutto
140 257,08 zł; 

na pełnienie nadzoru autorskiego
nad realizacją inwestycji pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Gór-
nym - etap VI i Via”. Wykonawca -
Zakład Projektowania i Realizacji In-
westycji 'Koma' s. c. z Łodzi za limit
kwoty 89 567,52 zł brutto koszty do-
datkowe 20 000 zł; 

na pełnienie nadzoru autorskiego
nad realizacją inwestycji pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Gór-
nym - Jesówka”. Wykonawca - Zakład
Projektowania i Realizacji Inwestycji
Koma s. c. z Łodzi za limit kwoty 89
567,52 zł brutto oraz koszty dodatko-
we 20 000 zł brutto.

Burmistrz unieważnił 
przetargi:

na wymianę instalacji zimnej wody,
ciepłej wody i cyrkulacji, kanalizacji -
piony i poziomy, ochrona od porażeń
- w komunalnym budynku mieszkal-
nym przy ul. Puławskiej 44C w Pia-
secznie; 

na sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego te-
renów turystyczno-rekreacyjnych wo-
kół zbiorników wodnych Zalesia Gór-
nego i w Instytucie Rybołówstwa
Śródlądowego w Żabieńcu; 

na rozbudowę przedszkola w Gło-
skowie przy ul. Parkowej 8 z dwu- na
czterooddziałowe; 

na wykonanie projektu budowlane-
go i wykonawczego kanalizacji i wo-
dociągów we wsi Bobrowiec (gdyż ce-
na najkorzystniejszej oferty przewyż-
szała kwotę, którą zamawiający mógł

przeznaczyć na sfinansowanie zamó-
wienia); 

na dostawę samochodu osobowego
na potrzeby straży miejskiej w Pia-
secznie oraz na dostawę samochodu
ciężarowego na potrzeby straży miej-
skiej w Piasecznie (gdyż nie złożono
co najmniej dwóch ofert niepodlega-
jących odrzuceniu); 

na wykonanie remontu Przychodni
Rejonowej nr 2 w Gołkowie przy ul.
Skrzetuskiego 17; 

na wykonanie remontu Wiejskiego
Ośrodka Zdrowia w Głoskowie przy
ul. Górnej 18, (gdyż nie złożono żad-
nej oferty niepodlegającej odrzuce-
niu).

Burmistrz ogłosił przetargi: 
na budowę stołówki ze świetlicą

przy Szkole Podstawowej w Chylicach
przy 
ul. Dworskiej 3; 

na wykonanie projektu budowlano-
-wykonawczego wielobranżowego
rozbudowy i przebudowy Żłobka
Miejskiego w Piasecznie przy ul. Chy-
liczkowskiej 47; 

na remont nawierzchni jezdni ul.
Przebudzenia Wiosny w Zalesiu Gór-
nym; 

na bieżące utrzymanie dróg gmin-
nych na terenie Piaseczna w ciągu ro-
ku od podpisania umowy; 

na remont nawierzchni dróg Jele-
nich Rogów i Sarenki w Zalesiu Gór-
nym; 

na remont nawierzchni ulic: Zaję-
czy Trop, Zagajników, Złotej Jesieni
i przedłużenia ul. Polnej w Zalesiu
Górnym; 

na przebudowę istniejącego budyn-
ku OSP w Bobrowcu; 

na budowę garażu dwustanowisko-
wego wraz z infrastrukturą oraz ada-
ptację dotychczasowego garażu na
świetlicę OSP w Złotokłosie; 

na docieplenie ścian zewnętrznych
budynku mieszkalnego wielorodzin-
nego w Piasecznie przy ul. Wojska
Polskiego 7; 

na budowę przedszkola czterood-
działowego w Zalesiu Górnym przy
ul. Młodych Wilcząt 7 wraz z zago-
spodarowaniem terenu; 

na roboty dodatkowe na ul. Fa-
brycznej - budowa odc. od ul. Po-
wstańców Warszawy do ul. Wojska
Polskiego w Piasecznie; 

na wykonanie projektu budowlane-
go i wykonawczego budowy sygnaliza-
cji świetlnej na skrzyżowaniach: ul.
Geodetów z ul. Tulipanów, ul. Geo-
detów z ul. Wiejską, ul. Geodetów
z ul. Ogrodową i Granitową; 

na budowę czteroodziałowego
Przedszkola nr 8 w Zalesiu Dolnym
przy ul. Księcia Józefa 19 wraz z zago-
spodarowaniem terenu; 

na docieplenie (dach i ściany ze-
wnętrzne) budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Piasecznie przy 
ul. Szkolnej 10; 

na wykonanie robót dodatkowych
i zamiennych związanych z wyposaże-
niem pracowni językowych i pracow-
ni tematycznych oraz ogrodzenia
Szkoły i Gimnazjum w Józefosławiu; 

na roboty dodatkowe na ul. Jana
Pawła II pomiędzy ul. Wojska Pol-
skiego i ul. Puławską w Piasecznie; 

na przebudowę ulicy Świętojańskiej
i ulicy Nowej w Piasecznie.

W lipcu burmistrz
zajmował się bieżącymi
sprawami, m.in. odbyły się
następujące spotkania:
4 lipca - Podpisanie umów na budo-

wę kanalizacji w Chylicach oraz w Za-
lesiu Dolnym etap II/2 w ramach
Funduszu Spójności
11 lipca - Seminarium i podsumo-
wanie Ogólnopolskiego Rankingu
„Europejska gmina, europejskie mia-
sto”. Gmina Piaseczno otrzymała wy-
różnienie. 
13 lipca - Spotkanie z wicemini-
strem spraw wewnętrznych i admini-
stracji oraz wicewojewodą nt. wymia-
ny dowodów osobistych. 
20 lipca - Uroczystości z okazji
Święta Policji zorganizowane przez
Komendę Powiatową Policji w Pia-
secznie. 
25 lipca - Finał II etapu (Szydłowiec
- Piaseczno) 50. Międzynarodowego
Wyścigu Kolarskiego dookoła Ma-
zowsza „Mazovia Tour”. 
24 lipca - Uroczyste ślubowanie po-
licjantów służby kandydackiej Od-
działu Prewencji Policji. 
24 lipca - Otwarcie w Muzeum Re-
gionalnym wystawy pn. „Muzealia
z kościoła św. Anny”. 
26 lipca - Odsłonięcie i poświęcenie
tablicy pamięci poległych w walkach
powstańczych żołnierzy Narodowych
Sił Zbrojnych z oddziałów por. „Ant-
ka”.

Na posiedzeniach kierow-
nictwa były omawiane
bieżące sprawy, w tym
m.in.: 

zapoznano się z rozliczeniem cen-
tralnego ogrzewania w budynkach ko-
munalnych za okres od 1 czerwca
2006 r. do 31 maja 2007 r. Średnia
stawka za m kw. wyniosła 4,72 zł. Są
budynki, w których ta średnia wynosi
6,23 zł za m kw., ale są też takie, gdzie
wynosi ona np. 3,65 zł za m kw. Po-
czątkowo (do lutego br.) mieszkańcy
płacili zaliczkowo kwoty 4,68 zł za m
kw., a w okresie od marca do maja br.
- 4,83 zł za m kw. 

ustalono, że przewidywany termin,
od kiedy rozpocznie się wydawanie
warunków technicznych na podłącze-
nie budynków wielorodzinnych
w Piasecznie do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej, to koniec III kwarta-
łu 2009 r. Z harmonogramu prac po-
legających na rozbudowie i przebudo-
wie oczyszczalni ścieków w Piasecznie
wynika, że prace zakończą się w III
kwartale 2008 r., jednak wykonawcy
uważają, że jest to zbyt krótki termin,
i będą prawdopodobnie dążyć do jego
wydłużenia. Dlatego też realny ter-
min, od kiedy będą wydawane warun-
ki wod. -kan. dla budynków wieloro-
dzinnych w Piasecznie, to III kwartał
2009 r. Jeśli prace przy oczyszczalni
ścieków zostaną zakończone wcze-
śniej, warunki wod. -kan. mogą być
wcześniej wydawane.

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 - informacja
pisemna o podjętych czynnościach zwią-
zanych z tymi wnioskami przedkładana
jest przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

Burmistrz przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek 

po uprzednim
umówieniu spotkania. 

Tel. 0 22 701 75 88
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SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przed-
stawia radnym sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami Ra-
dy. Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych spraw
i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo zajmowali
się od 4 lipca do 29 sierpnia 2007 r.
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Inwestycje drogowe
Już zakończone: 

ul. Szkolna na odcinku od Pu-
ławskiej do Wojska Polskiego -
wymieniono wodociąg, przebu-
dowano kanalizację deszczową
i oświetlenie. Wykonano
nawierzchnię asfaltową, miejsca
postojowe i chodniki. W ra-
mach robót zrobiono także do-

jazd do sklepu Marta oraz miej-
sca postojowe po wschodniej
stronie Puławskiej (od Młynar-
skiej do Chyliczkowskiej),
a skrzyżowanie Puławskiej ze
Szkolną i Młynarską doczekało
się sygnalizacji świetlnej. Inwe-

stycję realizowało konsorcjum
firm, którego liderem jest Mabau
Polska. Całkowity koszt wyniósł
2 mln zł; 

ul. Jana Pawła II - wykonano
nową nawierzchnię ulicy wraz
z chodnikiem, miejscami posto-
jowymi, oświetleniem oraz sy-
gnalizacją świetlną na skrzyżowa-

niu ul. Puławskiej i ul. Jana Paw-
ła II. Oprócz tego wybudowane
zostały przyłącza sieci cieplnej,
przebudowany został wodociąg,
a także kanalizacja sanitarna
i deszczowa. Koszt wykonania
prac przez firmę Falbruk wyniósł
ok. 3 mln zł.

ul. Jarząbka na odcinku od
Czyżyków do skrzyżowania z Tu-
kanów - wybudowana została na-
wierzchnia jezdni, chodniki, ka-
nalizacja deszczowa i oświetlenie.
Prace wykonała firma Jarpol za
1,4 mln zł; 

plac Wolności - prace obejmo-
wały budowę ronda o średnicy
56 m, z chodnikiem, oświetle-
niem i wpustami odwodnienio-
wymi. Posadzono także zieleń,
która sprawia, że plac prezentuje
się bardzo malowniczo. Inwesty-
cja wykonana przez firmę Fal-
-Bruk kosztowała 620 tys zł; 

ul. Niecała i Wschodnia od Ki-
lińskiego do Przedwiośnia - wraz
z łącznikiem pomiędzy Niecałą
a Kilińskiego wybudowano w su-
mie 530 m drogi. Koszt wykona-
nia robót wyniósł 1,1 mln zł.
Ulice zyskały nową nawierzchnię,
chodniki, a także oświetlenie
i kanalizację deszczową. Przebu-
dowana została infrastruktura:
sieć gazowa, wodociągowa, ener-
getyczna i teletechniczna; 

odwodnienie alei Pokoju, 
ul. Wilanowskiej i Polnej,  za
kwotę ok. 2,1 mln zł. 

W trakcie realizacji: 
ul. Fabryczna na odcinku od

Powstańców Warszawy do Woj-
ska Polskiego - roboty drogowe
obejmują wykonanie nawierzch-
ni, chodników, kanalizacji desz-
czowej i sanitarnej, wodociągu,
przyłącza gazowego, a także sieci
telekomunikacyjnej oraz przebu-
dowanie oświetlenia. Inwestycja,
której koszt wyniesie 1,6 mln zł,
zakończy się w połowie paździer-
nika. Ze względu na brak zgody
właściciela części gruntu został
on wyłączony z realizacji, trwa

procedura pozyskania spornego
gruntu; 

ul. Żeromskiego od Kilińskiego
do Armii Krajowej - zakres prac
to wykonanie nawierzchni
i chodników, wodociągu wraz
z przyłączami oraz brakującego
kanału deszczowego. Zmoderni-
zowane zostanie także oświetle-
nie uliczne. Całkowity koszt ro-
bót wyniesie 2,5 mln zł; 

ul. Modrzewiowa w Zalesiu
Dolnym - długość przebudowy-
wanej ulicy wynosi 825 m.
Oprócz nawierzchni i chodni-
ków wykonana zostanie przebu-
dowa infrastruktury, kanalizacja
deszczowa i brakujące przyłącza
wodociągowe. Prace zakończą
się pod koniec roku. Ich koszt to
2,5 mln zł; 

ul. Czajewicza na odcinku od
Sienkiewicza do Gerbera - prace
o wartości 860 tys. zł wykonywa-

ne są przez konsorcjum firm, któ-
rego liderem jest Mabau Polska.
Za tę kwotę wybudowana zosta-
nie nawierzchnia ulicy i chodnik,
wodociąg, kanalizacja deszczowa
oraz oświetlenie uliczne; 

ul. Zielona od Chyliczkow-
skiej do Przesmyckiego - po-
wstanie ponad 500 m na-
wierzchni, chodniki i kanał
deszczowy. Przebudowane zo-
stanie oświetlenie i urządzenia
telekomunikacyjne. Roboty po-
trwają do końca listopada i będą
kosztowały 1,6 mln zł; 

ul. Zgoda wraz z parkingiem
głównym - w zakres prac, któ-
rych koszt wyniesie 2,6 mln zł,
oprócz nawierzchni i chodni-
ków wchodzi wodociąg, kanali-
zacja sanitarna i deszczowa oraz
przebudowa oświetlenia i urzą-
dzeń telekomunikacyjnych.
Termin zakończenia robót prze-
widywany jest na koniec czerw-
ca przyszłego roku. 

W najbliższej przyszłości: 
ul. Nowa i Świętojańska - go-

towy jest projekt, jeszcze we
wrześniu wyłoniony zostanie wy-
konawca robót; 

ul. Orzeszkowej i Prusa - we
wrześniu ogłoszony zostanie
przetarg, bez odcinka ul.
Orzeszkowej od ul. Żeromskiego
do straży pożarnej, ze względu na
nieuregulowany stan prawny
gruntów

w trakcie opracowania są pro-
jekty placu Piłsudskiego, ul.
Nadarzyńskiej, Poniatowskiego,
Pomorskiej (od Stołecznej do
Krzywej), al. Pokoju (od Pod Ba-
teriami do Wilanowskiej), Orze-
chowej, Leśnych Boginek oraz
Towarowej, al. Kalin (od wia-
duktu do al. Kasztanów wraz z ul.
Bukową), a także koncepcja od-
wodnienia ul. Głównej, Pod Ba-
teriami, Redutowej. 

ul. Jarząbka w Piasecznie

ul. Zgoda w Piasecznie

ul. Fabryczna w Piasecznie

ul. Żeromskiego w Piasecznie

Plac Wolności w Zalesiu Dolnym

ul. Szkolna w Piasecznie

fot. D. Putkiewicz

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński



Roboty budowlane prowadzone są na znacznym obszarze gminy objętym
projektem „Program gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie” współfinanso-
wanym z Funduszu Spójności. Postępują one sprawnie i w dobrym tempie.
Trwają prace przy rozbudowie dwóch oczyszczalni ścieków - w Wólce Kozodaw-
skiej i w Piasecznie - oraz przy budowie sieci kanalizacyjnej w Żabieńcu, Jastrzę-
biu i Zalesiu Górnym. Postęp w budowie kanalizacji można śledzić na aktualizo-
wanej mapie inwestycji oraz w galerii zdjęć na stronie www.fs.piaseczno.eu.

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do
zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii
Europejskiej. 
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Nadleśnictwo Chojnów

Ośrodek edukacji leśnej
uroczyście otwarty
W Nadleśnictwie Chojnów 25 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie
i poświęcenie ośrodka edukacji leśnej oraz nowo powstałej ścieżki
edukacyjnej. Dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Maty-
siak przeciął symboliczną wstęgę, a sale ośrodka poświęcił ksiądz
Wiktor Ojrzyński - kapelan RDLP w Warszawie.

Obiekt, w którym znajduje się ośrodek
edukacji leśnej, został wybudowany
w 2006 roku. Stopniowo był meblo-
wany i wyposażany w sprzęt multime-
dialny oraz eksponaty. W marcu 2007
wystawę wzbogaciły spreparowane
ptaki oraz ssaki wypożyczone z Mu-
zeum i Instytutu Zoologii Polskiej
Akademii Nauk.
W czerwcu 2007 roku do sal eduka-
cyjnych zostały przeniesione zbiory
związane z historią leśnictwa. Do tej
pory można było oglądać je w budyn-
ku parafii św. Huberta w Zalesiu Gór-
nym, gdzie ksiądz Wiktor Ojrzyński
był proboszczem. 
Nowo powstałą ścieżkę leśną pierwsze
grupy odwiedziły już wiosną tego roku,
lecz dopiero w okresie wakacji została
ona ukończona. Powstały mostek oraz
brama umożliwiająca wejście na ścież-
kę bezpośrednio z podwórza siedziby
nadleśnictwa. 

HRG
fot. H. Gieleciński

Roboty 
szybko postępują 

Nowe historyczne wydawnictwo

Zabytki rzemiosła piaseczyńskiego
Przy okazji organizacji III Jarmarku Piaseczyńskiego nakładem Biura
Promocji i Informacji Gminy ukazało się nowe broszurowe wydawnic-
two państwa Ewy i Włodzimierza Bagieńskich pod tytułem „Zabytki rze-
miosła piaseczyńskiego na fotografiach Edwarda Renau seniora”. To już
trzecia, po „Muzeum Regionalnym” oraz „Zabytkach architektury”, po-
zycja traktująca o historii naszego miasta. 

Autorzy, Ewa i Włodzimierz Ba-
gieńscy - piaseczyńscy historycy, a za-
razem honorowi obywatele miasta -
przygotowali to wydawnictwo na bazie
materiałów zbieranych w latach 1980-
1982 do popularnonaukowej książki
pt. „Historia rzemiosła rejonu piase-
czyńskiego”. Niestety, książka, którą
wtedy opracowali na zlecenie Cechu
Rzemiosł Różnych w Piasecznie, nie
ukazała się drukiem z powodów finan-
sowych. 

Teraz na prośbę Biura Promocji
i Informacji Gminy oraz Muzeum Re-
gionalnego w Piasecznie autorzy doko-
nali skrótu swojego dzieła, które uka-
zało się w postaci broszurowej w na-
kładzie tysiąca egzemplarzy. 

Opisując zarys dziejów rzemiosła
cechowego w Piasecznie, państwo Ba-
gieńscy korzystali ze współczesnych
zdjęć oraz reprodukcji archiwaliów
nieżyjącego już nestora rodziny piase-
czyńskich fotografów pana Edwarda
Renau seniora. Jego kunszt zawodowy,

zaangażowanie, pieczołowitość
i precyzja pozwoliły utrwalić
część dziedzictwa historyczne-
go Piaseczna. Aktywność pana
Renau, który otworzył zakład
w Piasecznie w 1947 roku, nie
ograniczała się do fotografo-
wania klientów w atelier. Przez
wiele lat, współpracując z Je-
rzym Duszą - byłym prezesem
Towarzystwa Przyjaciół Pia-
seczna - dokumentował to, co
działo się w mieście, wykony-
wał też fotokopie zdjęć i doku-
mentów zabytkowych. 

Autorzy w ostatnim roz-
dziale swojej książki składają
podziękowania mieszkań-
com, którzy użyczyli im hi-
storycznych fotografii i do-
kumentów. 

Podczas III Jarmarku Pia-
seczyńskiego, 9 września o godz. 13,
w Muzeum Regionalnym dokonana
zostanie przez autorów - Ewę i Wło-

dzimierza Bagieńskich - oficjalna pre-
zentacja publikacji pt. „Zabytki rze-
miosła piaseczyńskiego”.

Organizacje pozarządowe

Goście z Ukrainy i Mołdawii
w Piasecznie
28 sierpnia gościliśmy w Piasecznie grupę
przedstawicieli organizacji pozarządowych
z Ukrainy i Mołdawii. Była to robocza wizyta
przebiegająca w ramach grantów przezna-
czanych przez Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych RP na programy budowy społe-
czeństw obywatelskich w tych krajach.

Goście zostali zapoznani z formami współdziałania samorządu piase-
czyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz rodzajami ich aktywności na
terenie Piaseczna. 

Po krótkiej wizycie w Urzędzie Miasta i u burmistrza miasta i gminy zostali
zaproszeni przez fundację Domus et Labor w celu praktycznego zaznajomienia
ich z codziennością funkcjonowania takiej organizacji w Piasecznie. 
Prezes fundacji zapoznał gości ze wszystkimi rodzajami codziennych działań słu-
żących zaspokojeniu potrzeb podopiecznych swojej organizacji. 
Nasze doświadczenia oraz efekty wzajemnej współpracy samorządu i organizacji
pozarządowych żywo interesowały gości. Wyrażali nadzieję, że pewne rozwiąza-
nia uda im się wykorzystać w działaniach w swoich krajach. 

Janusz Bielicki

fot. T. Pawlak

Praca w Urzędzie
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy: 

Specjalisty ds. technicznych 
w Jednostce Realizującej Projekt (dokumenty przyjmowane są do 30 września 2007 r.) 

Inspektora ds. realizacji urbanistycznej 
w Wydziale Urbanistyki i Architektury (dokumenty przyjmowane są do 10 września 2007 r.)

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.piaseczno.eu w dziale „praca w urzędzie” lub pod tel. 022 70 71 580

fot. Ł. Gadomski
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W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
1389/LIV/06 z dnia 31.08.2006 r. dotyczącej przystąpienia do sporzą-
dzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę-
ści wsi BASZKÓWKA

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (DzU Nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały Nr 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 załączni-
kiem 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. Ko-
ściuszki 5 w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty opublikowania niniejszego
ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA 0621/ZP/125/07 - OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru wyznaczonego granicami działki ozn. nr
ew. 43 obr. 52. 

Stosownie do art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (DzU Nr 80 poz. 717) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1088/XLIV/2005 z dnia 12 grudnia
2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą nr 418/XVIII/2003 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia18 grud-
nia 2003 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 20 z dnia 30.01.2004 poz. 673), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla ob-
szaru wyznaczonego granicami działki ozn. nr ew. 43 obr. 52 położonej przy ulicy Jałowcowej wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 września do 5 października 2007 r., w pokoju na półpiętrze przy
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 17
września 2007 r. w godz. od 10.00 do 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowe-
go, może składać uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z podaniem imienia i nazwiska lub na-
zwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 19 października 2007. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA 0621/ZP/119/07, UiA 7322/ZP/1240/07  - OGŁOSZENIE 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi CHYLICZKI

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU Nr 80, poz. 717 z późn. zmia-
nami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały Nr
95/VI/2007 z dnia 14.02.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi CHYLICZKI,
obejmującej obszar, zgodnie z załącznikiem graficznym do w/w uchwały. 
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnio-
ski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
przy ul. Kościuszki 5 w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty opubliko-
wania niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy.  

Burmistrz Miasta i Gminy  Piaseczno Józef Zalewski

UiA 0621/ZP/129 /07 - OGŁOSZENIE

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

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU Nr 80, poz. 717 z późn. zmia-
nami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały Nr
73/V/2007 z dnia 24.01.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części JESÓWKA,
obejmującej obszar, zgodnie z załącznikiem graficznym do w/w uchwały. 
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnio-
ski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
przy ul. Kościuszki 5 w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty opubliko-
wania niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy.  

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA 0621/ZP/127/07 - OGŁOSZENIE

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części wsi KAMIONKA 

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU Nr 80, poz. 717 z późn. zmia-
nami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały Nr
220/X/2007 z dnia 13.06.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi KAMION-
KA, obejmującej obszar, zgodnie z załącznikiem graficznym do w/w uchwały. 
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnio-
ski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
przy ul. Kościuszki 5 w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty opubliko-
wania niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy.  

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA 0621/ZP/123/07 - OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja
2003 r.) w związku z wpłynięciem wniosku Gminy Piaseczno 05-500 Pia-
seczno ul. Kościuszki 5 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni
ścieków komunalnych (z miejscowości: Złotokłos, Runów, Henryków Uro-
cze, Szczaki, Wólka Pracka) obejmującej trzy budynki techniczne i cztery
zbiorniki technologiczne na działce nr ew. 4/9 położonej we wsi PGR Runów
przy ul. Solidarności, zostało wszczęte postępowanie administracyjne doty-
czące przedmiotowej inwestycji (UiA 7359/G/Z/CP/33/07). 
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą w terminie 7 dni od
daty publikacji obwieszczenia zapoznać się ze złożonymi w sprawie materia-
łami oraz przedstawić swoje ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Wydziale In-
westycji Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 (pokój 99). 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA 0621/G/Z/CP/105/07 - OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Piaseczna 

Stosownie do art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (DzU Nr 80 poz. 717) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1054/XLIII/2005 z dnia 17 listopa-
da 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1238/LVIII/2002 z dnia
26 września 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 276 poz. 7190 z dnia 24 października 2002 r.) zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
miasta Piaseczno dla obszaru wyznaczonego granicami działki ozn. nr ew. 23/38 obr. 53 wraz z prognozą od-
działywania na środowisko, w dniach od 14 września do 5 października 2007 r., w pokoju na półpiętrze przy
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 17 wrze-
śnia 2007 r. w godz. od 14.30 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 na-
zwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 19 października 2007 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA 0621/ZP/115/07, UiA 7322/ZP/1236/07 - OGŁOSZENIE   

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Piaseczno. 

Stosownie do art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (DzU Nr 80 poz. 717) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1445/LVI/06 z dnia 21.09.2006 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą 1099/LIII/2002 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 kwietnia 2002
r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 157 z dnia 16.06.2002 poz. 3456) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru
zgodnego z załącznikiem do w/w uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 wrze-
śnia do 5 października 2007 r., w pokoju na półpiętrze przy sali konferencyjnej piętro Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie. 
Dyskusja publiczna nad przyjętym w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 wrze-
śnia 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 na-
zwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 19 października 2007. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA 0621/ZP/ 117 /07, UiA 7322/ZP/1238/07 - OGŁOSZENIE   

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi SZCZAKI

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (DzU Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie
Uchwały Nr 251/XI/2007 z dnia 04.07.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi SZCZAKI, obejmującej obszar, zgodnie z załącznikiem gra-
ficznym do w/w uchwały. 
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski na piśmie należy składać w kan-
celarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty opu-
blikowania niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA 0621/ZP/121/07 - OGŁOSZENIE   

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(DzU Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.) w związku z wpłynięciem wniosku Gminy Piaseczno 05-500 Pia-
seczno ul. Kościuszki 5 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwe-
stycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków komunalnych (z miejscowości: Złotokłos, Runów, Henryków
Urocze, Szczaki, Wólka Pracka) obejmującej trzy budynki techniczne i cztery zbiorniki technologiczne na dział-
kach nr ew. 236, 237/1, 237/2, 239, 240, 241 położonych we wsi Runów przy ul. Kwitnącej, zostało wszczęte
postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji (UiA 7359/G/Z/CP/34/07). 
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą w terminie 7 dni od daty publikacji obwieszczenia zapo-
znać się ze złożonymi w sprawie materiałami oraz przedstawić swoje ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Wydzia-
le Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 (pokój 99).        

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA 0621/ZP/104/07 - OGŁOSZENIE 



Piorun to wyładowanie atmosfe-
ryczne o napięciu kilkudziesięciu tysię-
cy volt i natężeniu 20-50 kiloampe-
rów, następujące ułamku sekundy,
które szuka sobie drogi przez metalo-
we części, maszty anteny i inne ele-
menty budynku. 

Częsta droga dla pioruna to także
wysokie drzewa a przewodnikiem jest
także powietrze. 

Postępowanie w czasie burz
i wichur
1. W mieszkaniu i w domu należy za-
mknąć wszystkie okna, drzwi i włazy.
Na balkonach, tarasach lub podwórku
zabezpieczyć znajdujące się tam przed-
mioty przed przemieszczaniem ich
przez wiatr. 
2. Należy wyłączyć sprzęt elektryczny
czy też elektroniczny. Wskazane jest
całkowite odłączenie go od sieci ener-
getycznej, gdyż pioruny często uderza-
ją w przewody napowietrzne lub stacje
transformatorowe. 
3. Nie należy zbliżać się do metalo-
wych urządzeń i przedmiotów (np. nie
należy kąpać się w wannie), 
4. Nie należy jeździć na rowerze ani
dotykać jego metalowych części, 
5. Nie należy spacerować po plaży
zbiorniki wodne a szczególnie słone
morze i mokry piasek łatwo ściągają
pioruny, 
6. Nie powinno się rozmawiać przez
telefon komórkowy na otwartej prze-
strzeni, a najlepiej go wyłączyć, gdyż
włączony wytwarza pole elektroma-
gnetyczne, które może przyciągnąć
pioruny. 
7. W czasie burzy lepiej zatrzymać sa-
mochód w bezpiecznym miejscu. Bu-
rzom towarzyszy często silny wiatr -

nie należy parkować
pod drzewami, rusz-
towaniami, rekla-
mami, stalowymi
k o n s t r u k c j a m i
a szczególnie słupa-
mi energetycznymi. 
8. Burzę najlepiej
przeczekać w do-
mu. Jeżeli nato-
miast zastanie nas
na otwartej prze-
strzeni - nie należy
biec i chować się
pod pojedynczymi,
wysokimi drzewa-
mi, słupami, latar-
niami itp. 
9. Jeżeli przecze-
kujemy burzę pod
budynkiem, należy
uważać by nie oprzeć się o instalację
odgromową. 
10. O wszystkich zdarzeniach, mają-
cych istotne znaczenie dla bezpieczeń-
stwa ludzi informuj służby ratownicze,
a w przypadku zerwania linii energe-
tycznych zgłoś to pogotowiu energe-
tycznemu. 

Przebywanie w wodzie podczas burzy
(w kajaku, łódce czy też kąpiąc się) jest
bardzo niebezpieczne. 

Każda „wypukłość” przyciąga
wyładowania, dlatego też, gdy widzi-
my nadciągające ciemne chmury na-
leży jak najszybciej udać się w kie-
runku brzegu. 

Przebywając w górach podczas burzy
należy: 

unikać zagłębień terenu, 
nie stać w rozkroku 

usiąść ze złączonymi nogami na ple-
caku bez metalowych elementów lub
karimacie co odizolowuje od ziemi,
a tym samym chroni przed rozchodzą-
cymi się po niej od pioruna ładunkiem
elektrycznym, 

zejść ok. 100 m poniżej grzbietu, na
jego zawietrzną stronę - jest ona naj-
mniej narażona na uderzenia pioru-
nów, 

nie kłaść się. 

PIERWSZA POMOC! 
Osoby porażonej piorunem, u której
nie wyczuwalny jest oddech i tętno,
należy udzielić pierwszej pomocy, wy-
konując masaż serca i sztuczne oddy-
chanie. Zawsze należy jak najszybciej
wezwać fachową pomoc. 

Nie należy bać się dotykać osoby
porażonej piorunem!!! 
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Potrzebujesz wsparcia? 
Gminny Punkt Konsultacyjny

W centrum miasta działa punkt, w którym bezpłatnie udzielane są porady dla osób, które
znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. W Punkcie dyżurują: psycholog, kurator sądowy,
specjaliści psychoterapii uzależnień, instruktor terapii uzależnień, którzy udzielają porad,

pomagają w sytuacjach kryzysowych, prowadzą spotkania wsparcia. 

Godziny pracy Punktu Konsultacyjnego
Poniedziałek: godz. 11-16 psycholog konsultacje indywidualne, 

godz. 16-20 specjaliści psychoterapii uzależnień konsultacje indywidualne oraz grupy wsparcia dla osób
w rodzinach, w których jest problem z uzależnieniem

Wtorek: godz. 10-16 psycholog, 
godz. 16-20 specjaliści psychoterapii uzależnień, (zakres porad jak w poniedziałek) 

Środa: godz. 9-17 psycholodzy, 
godz. 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: godz. 11-15 kurator sądowy, 
godz. 16- 17 spotkania GKRPA (co drugi czwartek miesiąca), 

godz. 13-18 psycholog

Piątek: godz. 8-11 psycholog, 
godz. 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)

Aktualne urzędowe adresy e-mailowe:
urzad@piaseczno.eu
info@piaseczno.eu
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorta Wysocka-Jońska   
wysocka@piaseczno.eu

Burmistrz Józef Zalewski 
zalewski@piaseczno.eu
Wiceburmistrz Bogdan Temoszczuk
temoszczuk@piaseczno.eu 
Rada Miejska 
rada@piaseczno.eu
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Z wizytą 
na Ukrainie
Połączona delegacja przedstawicieli
gminy Piaseczno oraz powiatu piase-
czyńskiego uczestniczyła w obchodach
750-lecia Nowogradu Wołyńskiego -
partnerskiego miasta na Ukrainie.

Rocznica połączona była z corocznym międzynarodowym świętem li-
teratury i sztuki Łesiny Dżerela organizowanym na cześć największej
ukraińskiej poetki Łesi - Ukrainki, która urodziła się i tworzyła w Nowo-
gradzie Wołyńskim. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele wielu
krajów dawnego Związku Radzieckiego oraz przedstawiciele najwyższych
władz z wicepremierem Ukrainy na czele. Dzień przed głównymi obcho-
dami miasto odwiedził także sam prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko. 

Podczas trzydniowego święta odbywały się liczne występy artystyczne
i odczyty, a ulicami miasta przeszedł uroczysty korowód z udziałem ze-
społów w strojach ludowych reprezentujących różne rejony Ukrainy. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie Dorota Wysocka-Jońska przekazała
merowi Nowogradu Wołyńskiego pamiątkowe grafiki z Piaseczna

fot. Ł. Wyleziński

Rodzinny Festyn 
Sportowo-Rekreacyjny 

III Turniej Wsi
16 września, godz. 13 

stadion KS Laura 
w Chylicach

Społeczny Komitet Organizacyjny mieszkańców
Chylic i Klubu Sportowego 

„Laura Chylice” 
zaprasza na

W programie: 
turniej sportowy mieszkańców okolicznych miej-
scowości o Puchar Przechodni Burmistrza Miasta
i Gminy Piaseczno, występy zespołów muzycz-
nych dziecięcych i młodzieżowych z Zespołu
Szkół w Chylicach, gry i zabawy rodzinne, loterię
fantowa, dyskoteka oraz inne atrakcje.

Burze - jak się zachować kiedy nadejdą
W związku z coraz częstszymi i o zwiększonej intensywności niebez-
piecznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi na teryto-
rium naszego kraju Gminne Centrum Reagowania przypomina pod-
stawowe zasady zachowania się w czasie takich zjawisk jak; burze,
gradobicia i huragany
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Ośrodek Kultury w Piasecznie - WRZESIEŃ  2007  
Muzeum Regionalne - pl. Piłsudskiego, tel. 0 22 737 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, UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE: 
6 września godz. 16.30 - spotkanie organizacyjne BATIK, DECO UPAGE, 

ENKAUSTYKA -świetlica „Na kolejce” 
ul. Sienkiewicza 14 

7 września godz. 17.00 - spotkanie organizacyjne - SZACHY - świetlica
OK ul. Szkolna 6

8 września godz. 12.00 - spotkanie organizacyjne - PERKUSJA OK 
ul. Kościuszki 49 

10 września godz. 18.00 - spotkanie organizacyjne teatrów PATATAJ, 
ŁUPS JUNIOR i ŁUPS SENIOR - OK 
ul. Kościuszki 49 

11 września godz. 12.00 - Spotkanie Klubu Seniora
11 września godz. 18.00 - spotkanie organizacyjne - EMISJA GŁOSU - 

OK ul. Kościuszki 49 
11 września godz. 18.00 - spotkanie organizacyjne OGNISKA 

MUZYCZNEGO - OK ul. Kościuszki 49 
12 września godz. 18.00 - spotkanie organizacyjne - RYSUNEK, MALARSTWO, 

TECHNIKI MIESZANE - świetlica „Na kolejce” 
ul. Sienkiewicza 14

12 września godz. 17.30 - spotkanie organizacyjne - „SPOTKANIA Z
ZACZAROWANYM OŁÓWKIEM” - Świetlica OK 
ul. Sikorskiego 1a 

13 września godz. 18.00 - spotkanie organizacyjne - TWÓRCZE ZAJĘCIA
PLASTYCZNO-TECHNICZNE - świetlica OK 
ul. Sikorskiego 1a 

15 września godz. 10.00 - spotkanie organizacyjne zespołów wokalnych 
FANGO i GRYF świetlica OK ul. Sikorskiego 1a

15 września godz. 18.30 - Odsłonięcie KRZYŻA PAPIESKIEGO kościół św.
Anny w Piasecznie 

16 września godz. 13.00 - Rocznica agresji sowieckiej na Polskę 17 
września 1939 r. - Kościół Św. Anny w Piasecznie 

18 września godz. 18.00 - spotkanie organizacyjne chóru Gospel - 
OK ul. Kościuszki 49 

19 września godz. 16.00 - spotkanie organizacyjne - RYTMIKA - OK
ul. Kościuszki 49 

19 września godz. 19.00 - spotkanie organizacyjne SZKOŁY TAŃCA - 
OK ul. Kościuszki 49 

20 września godz. 11.00 - spotkanie Związku Niewidomych - OK 
ul. Kościuszki 49 

IMPREZY:
9 września godz. 12.00 - III JARMARK PIASECZYŃSKI - park miejski 

ul. Chyliczkowska
18 września godz. 20.00 - Kino Kulturalny Marian - sala OK 

ul. Kościuszki 49 
21 września godz. 11.30 i 12.30 - Filharmonia Narodowa - Estrada Kameralna. 

Wstęp 4 zł, sala OK ul. Kościuszki 49 
21 września godz. 19.00 - Świeczowisko - czyli przy herbacie i świecach

granie i śpiewanie. Wstęp wolny, sala OK
ul. Kościuszki 49

22 września godz. 20.00 - Spektakl „Odnalezienie” - widowisko plene-
rowe w wykonaniu uczestników obozu arty-
stycznego „Kruklanki” - skwer Kisiela 

23 września godz. 16.00 - Bajkowa Niedziela dla maluchów - spektakl 
„Pinokio” teatr Narwal. Wstęp 8 zł, sala OK
ul. Kościuszki 49 

25 września godz. 20.00 - Wtorek Jazzowy Ośrodka Kultury Jorgos 
Skolias i Artur Dutkiewicz. Wstęp 15 zł, sala OK
ul. Kościuszki 49 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 
ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno
tel. 756 76 00, tel. /faks 737 10 52, 

www.kulturalni.pl
e-mail: biuro@kulturalni.pl 

TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH 
GOSiR PIASECZNO, WRZESIEŃ - 2007

09.09 9.00-16.00 GOSIR I WOJEWÓDZKI TURNIEJ KLASYFIKACYJ-
NY DO MISTRZOSTW POLSKI W TENISIE 
STOŁOWYM MŁODZIKÓW

10.09 12.00-16.00 KS P-NO MISTRZOSTWA GMINY GIMNAZJÓW 
W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW - ELIMIN. 

11.09 12.00-16.00 KS P-NO MISTRZOSTWA GMINY GIMNAZJÓW 
W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW - ELIMIN. 

12.09 12.00-16.00 KSP-NO MISTRZOSTWA GMINY GIMNAZJÓW 
W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW - FINAŁ

13.09 12.00-16.00 KS P-NO MISTRZOSTWA GMINY SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH
W MINI - PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT

14.09 12.00-16.00 KS P-NO MISTRZOSTWA GMINY SZKÓŁ PODSTA-
WOWYCH W MINI - PIŁCE NOŻNEJ 
CHŁOPCÓW

15.09 10.00-16.00 GOSIR X GRAND PRIX PIASECZNA W TENISIE 
STOŁOWYM AMATORÓW - 3. TURNIEJ 

17.09 11.00-14.00 ZALESIE DLN. MISTRZOSTWA GMINY 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
W SZTAFETOWYCH BIEGACH 
PRZEŁAJOWYCH 

18.09 12.00-16.00 KS P-NO MISTRZOSTWA GMINY GIMNAZJÓW 
W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT

21.09 11.00-14.00    ZALESIE DLN. MISTRZOSTWA GMINY SZKÓŁ PODSTA-
WOWYCH I GIMNAZJÓW W INDYWIDU-
ALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 

22.09 9.00-16.00 GOSIR I WOJEWÓDZKI TURNIEJ KLASYFIKA
CYJNY DO MISTRZOSTW POLSKI W TE-
NISIE STOŁOWYM JUNIORÓW

25.09 11.00-14.00    ZALESIE DLN. MISTRZOSTWA POWIATU SZKÓŁ POD-
STAWOWYCH I GIMNAZJÓW W SZTAFE-
TOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 

28.09 10.00-14.00    ZALESIE DLN. MISTRZOSTWA POWIATU SZKÓŁ POD
STAWOWYCH, GIMNAZJÓ W I SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH W INDYWIDU
ALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Sikorskiego 20

Ku czci Jana Pawła II
W sobotę 15 września odbędzie się uroczystość poświęcenia krzy-
ża i tablic ku czci Sługi Bożego Jana Pawła II. Dziesięciometrowy
krzyż projektu prof. Andrzeja Bissenika, wykonany z ciemnego gra-
nitu na żelbetowej konstrukcji, usytuowany jest na skwerze u zbie-
gu ul. Puławskiej i ul. Jana Pawła II.
Uroczystość rozpocznie się
o godz. 18 mszą świętą w kościele
św. Anny pod przewodnictwem
Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa
Kazimierza Nycza, metropolity
warszawskiego. Po mszy, o godz.
19.30, nastąpi przejście procesjo-
nalne na plac przed budynkiem
parafialnym, gdzie nastąpi poświę-
cenie krzyża oraz tablic z cytatami
z nauk Ojca Świętego. 

Na uroczystość poświęcenia za-
praszają burmistrz miasta i gminy
Piaseczno Józef Zalewski, proboszcz
parafii św. Anny w Piasecznie ks.
Dariusz Gas oraz prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Piaseczna Ewa Du-
dek, którzy jednocześnie składają
podziękowania wszystkim ofiaro-
dawcom na rzecz pomnika upamięt-
niającego Jana Pawła II. 

Dziesięciometrowy krzyż pro-
jektu prof. Andrzeja Bissenika z Pia-
seczna to żelbetowa konstrukcja ob-
łożona szlifowanymi granitowymi
płytami typu labrador o grubości
3 cm. Na ścianie budynku umoco-
wany jest herb papieski Jana Pawła
II, a poniżej siedem tablic z naukami
Ojca Świętego. Na nowo powstałym
skwerze planowane jest usytuowanie
ławeczek oraz rozmieszczenie ele-
mentów zieleni. 

Red. fot. Ł. Wyleziński

V runda Mistrzostw Polski Rallycross 

Wygrana Żugajewicza
W pierwszy weekend sierpnia na torze w Słomczynie (k. Grójca) od-
była się V runda Mistrzostw Polski Rallycross. Był to zarazem po-
wrót, po prawie rocznej przerwie, ubiegłorocznego mistrza Polski
w klasie 1 Michała Żugajewicza. 

Dla reprezentującego barwy Han-
dlo-Fruct Rallycross Team oraz miasta
Piaseczna Żugajewicza był to debiut
w nowej, europejskiej klasie - Dywizji
2, za kierownicą świeżo wybudowanej
hondy civic type-R. Auto zostało przy-
gotowane na bazie belgijsko-japo-
ńskich części przez znanego w światku
rallycrossowym tunera Remigiusza
Woję (Woja Motorpowered), z któ-
rym w ubiegłym roku Żugajewicz
świętował zdobycie tytułu mistrzow-
skiego. Słomczyńskie zawody miały
być treningiem przed kolejnymi run-
dami MPRC, gdyż Żugajewicz nigdy
wcześniej nie ścigał się samochodem
przednionapędowym, a przed rundą
przejechał tylko 26 km w celu tzw. do-
tarcia auta. Jak się jednak okazało, de-
biut był zaskakujący! Już podczas tre-

ningu oficjalne-
go, zwanego
również cza-
sówką, uzyskał
najlepszy czas
p r z e j a z d u ,
z prawie sekun-
dową przewagą
nad drugim za-
wodnikiem -
podczas gdy
różnice zazwy-
czaj wynoszą
setne sekundy!
W finale objął prowadzenie od począt-
ku wyścigu i nie oddał go aż do mety. 

Wygrany finał to niejedyny po-
wód do zadowolenia. Wynikiem tym
Żugajewicz wpisał się także do histo-
rii mistrzostw Polski Rallycross jako

debiutant, który w swoim pierwszym
starcie wygrał czasówkę, kwalifikacje
oraz bieg finałowy, czyli wszystko, co
tylko można. 

Michała Żugajewicza i jego starty
w Rallycross od trzech lat wspiera gmi-
na Piaseczno. 

Marcin Daniec
15 września 2007 o godz. 20.00 w Piasecznie 

hala Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sikorskiego 20
Bilety 35 zł do nabycia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 

przy ul. Kościuszki 49
Zamówienia zbiorowe: tel. 509 850 830 lub 606 30 40 51

fot. M. Kondrowski

Dziękujemy serdecznie Panu Dariuszowi Kęsce za udostępnienie zdjęć
z tegorocznej oraz zeszłorocznej imprezy Open Hard Core Fest 

Redakcja


