
Sobotnie pokazy rozpoczną
profesjonalni zawodnicy kartingo-
wi, którzy pokażą, dlaczego gokar-
ty są tak podobne do bolidów For-
muły 1. Obok małych gokartów
zobaczymy też wielkiego Monster
Trucka, który będzie rozgniatać
osobowe samochody. 

Po południu pokaz driftingu
wykona m.in. najlepszy zawodnik
sezonu 2007 w Polsce Bartosz
Stolarski, a wybrani widzowie bę-
dą mogli zasiąść obok niego w fo-
telu pasażera! Kulminacyjnym
punktem tego dnia będzie pokaz
freestyle motocrossu - na specjal-
nie przygotowanej skoczni swoje
umiejętności zaprezentuje polska
czołówka, w tym jedyny zawodnik
w kraju, który potrafi na motocy-
klu wykonać salto w tył - Darek

Kłopot. Widzowie będą mogli
wziąć udział w rywalizacji o Pu-
char SpokoDzieciaka i Puchar Mi-
strza Imoli. W obu turniejach do
wygrania przewidziane są atrak-
cyjne nagrody! 

O odpowiednią oprawę muzycz-
ną imprezy zadbają najlepsi didże-
je, na dużej scenie wystąpi Numer
Raz, a prowadzącym będzie Tede.
Przez cały dzień można będzie jeź-
dzić najlepszymi gokartami na świe-
cie - francuskimi SODI RX 7. 

Program: 
10:00-12:00 - zapisy do Pucharu

SpokoDzieciaka
11:00-12:00 - pokazy jazdy profe-

sjonalnych gokartów
12:00-13:00 - Puchar Spoko

Dzieciaka
13:15-14:00 - koncert Numer

Raz & DJ Zero (LWW Studio) 
14:00-14:15 - przejazd Monster

Trucka po samochodach
15:00-16:00 - pokazy driftingu

16:30-17:30 - pokazy freestyle
motocrossu

18:30-19:30 - koncerty: Banalny
Serwis, Drumjah Session

18:00-21:00 - Puchar Mistrza
Imoli
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Sprawozdania

z sesji Rady Miejskiej

● s. 3

Sprawozdanie z pracy

burmistrza ● s. 3

Obwieszczenie w sprawie

wyborów ● s. 2, 7

Wmurowanie kamienia
węgielnego ● s. 5

14. sesja 
Rady Miejskiej odbędzie

się 17 października 
o godz. 14.00

w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5

Bezpłatne szczepienia

● s. 6

Z rewizytą w Estonii
● s. 4

Informacji urzędowych 
z gminy Piaseczno 

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

SIDNEY POLAK
● s. 8

10. urodziny Imoli

WIELKI SHOW W PIASECZNIE
W sobotę 6 października tor gokartowy Imo-
la w Piasecznie stanie się centrum motoryza-
cyjnych wydarzeń! Z okazji 10. urodzin Imoli
organizatorzy przygotowali zapierające dech
w piersiach atrakcje. Patronat nad imprezą
objął burmistrz miasta i gminy Piaseczno.

Tramwajem 
do Piaseczna

Burmistrz miasta i gminy Piaseczno podpisał
umowy pomiędzy Warszawą i Piasecznem a trzema
niezależnymi firmami, które wykonają wstępne anali-
zy koncepcji budowy linii tramwajowej do Piaseczna.
Analizy, które zostaną wykonane nieodpłatnie w ra-
mach nagrody w konkursie „Dobre praktyki PPP”,
mają pomóc w odpowiedzi na pytanie, czy projekt
uda się zrealizować w ramach partnerstwa publiczno-
-prywatnego. Porozumienia zostały podpisane w pią-
tek 7 września w obecności wiceprezydenta Warsza-
wy Jacka Wojciechowskiego. 

Piaseczno już wcześniej zadeklarowało poparcie dla
pomysłu budowy tramwaju do Piaseczna. Koncepcja
budowy linii tramwajowej do Piaseczna wykonana przez
firmę Trans-Eko na zlecenie biura komunikacji miasta
stołecznego Warszawy została pozytywnie zaopiniowana
przez burmistrza jeszcze w styczniu bieżącego roku. 

Daniel Putkiewicz, pełnomocnik burmistrza ds. rozwoju gminy

PROCEDURA 
PLANISTYCZNA

● s. 6





Burmistrz
zatwierdził przetargi: 

na roboty dodatkowe na ulicy Fa-
brycznej - budowa odcinka od ul. Po-
wstańców Warszawy do ul. Wojska Pol-
skiego w Piasecznie. Wykonawca - firma
Fal-Bruk B. B. Z. Falenta z Warszawy, za
cenę ryczałtową brutto 199 999,99 zł; 

na roboty dodatkowe na ul. Jana Paw-
ła II pomiędzy ul. Wojska Polskiego i ul.
Puławską w Piasecznie. Wykonawca - fir-
ma Fal-Bruk B. B. Z Falenta z Warszawy,
za cenę ryczałtową brutto 130 248,45 zł; 

na wykonanie robót dodatkowych i za-
miennych związanych z wyposażeniem
pracowni językowych i pracowni tema-
tycznych oraz ogrodzenia Szkoły i Gim-
nazjum w Józefosławiu. Wykonawca -
PPU Zambet S. A. z Pułtuska, za cenę ry-
czałtową brutto 458 682,91 zł; 

na remont nawierzchni jezdni ul.
Przebudzenia Wiosny w Zalesiu Gór-
nym. Wykonawca - firma Mabau Polska
Sp. z o. o. z Szymanów, za cenę ryczałto-
wą brutto 182 408,36 zł; 

na wykonanie projektu budowlano-w-
ykonawczego wielobranżowego rozbudo-
wy i przebudowy Żłobka Miejskiego
w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 47.
Wykonawca - firma Atelier Zetta Zenon
Zabagło z Białegostoku, za cenę ryczałto-
wą brutto 97 600 zł; 

na budowę stołówki ze świetlicą przy
Szkole Podstawowej w Chylicach. Wyko-
nawca - PPU Zambet SA z Pułtuska, za
cenę ryczałtową brutto 3 420 461,95 zł; 

na remont nawierzchni dróg: Jelenich
Rogów i Sarenki w Zalesiu Górnym. Wy-
konawca - firma Fal-Bruk B. B. Z. Falen-
ta z Warszawy, za cenę ryczałtową brutto
173 893,00 zł; 

na remont nawierzchni ulic: Zajęczy
Trop. Zagajników, Złotej Jesieni
i przedłużenia ul. Polnej w Zalesiu
Górnym. Wykonawca - firma Fal-Bruk
z Warszawy, za cenę ryczałtową brutto

216 342,60 zł; 
na budowę garażu dwustanowisko-

wego wraz z infrastrukturą oraz adapta-
cję dotychczasowego garażu na świetli-
cę OSP w Złotokłosie. Wykonawca -
Budowlana Spółdzielnia Piaseczno
z Piaseczna, za cenę ryczałtową brutto
2 290 156,75 zł; 

na przebudowę istniejącego budynku
OSP w Bobrowcu. Wykonawca - Zakład
Remontowo-Usługowo-Konserwacyjny
Henryk Łagowski z Radomia, za cenę ry-
czałtową brutto 1 156 623,44 zł.

Burmistrz unieważnił 
przetargi:

na wykonanie projektu budowlanego
i wykonawczego budowy sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu: ul. Geode-
tów z ul. Tulipanów, ul. Geodetów
z ul. Wiejską, ul. Geodetów z ul. Ogro-
dową i Granitową, gdyż cena najko-
rzystniejszej oferty przewyższa kwotę,
którą zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia; 

na docieplenie ścian zewnętrznych bu-
dynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Piasecznie przy ul. Wojska Polskiego 7,
gdyż nie złożono żadnej oferty niepodle-
gającej odrzuceniu; 

na docieplenie ścian zewnętrznych bu-
dynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Piasecznie przy ul. Szkolnej 10, gdyż
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu.

Burmistrz ogłosił przetargi: 
na wykonanie remontu i przebudowy

w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
w Złotokłosie przy ul. Runowskiej 3; 

na remont chodników w Piasecznie na
osiedlu komunalnym, ulice: Puławska 19,
21, 21a, 23, Szkolna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
10a, Kusocińskiego 3a, Fabryczna 5, 7, 9; 

na wykonanie remontu budynku
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Zalesiu

Górnym przy ul. Złotej Jesieni 1; 
na budowę kanalizacji sanitarnej

w ul .  Okrzei  i Iwaszkiewicza
w Piasecznie.

na rozbudowę Przedszkola w Głosko-
wie przy ul. Parkowej 8 z dwu- na czte-
rooddziałowe; 

na budowę kanalizacji sanitarnej
w Wólce Kozodawskiej etap II; 

na utrzymanie porządku i czystości na
terenie miasta i gminy Piaseczno; 

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

na wykonanie remontu Wiejskiego
Ośrodka Zdrowia przy ul. Górnej 18; 

na wykonanie projektu budowlanego
i wykonawczego kanalizacji i wodociągów
we wsi Bobrowiec; 

na rozbudowę systemu informatyczne-
go OTAGO o moduł „e-urząd” dla
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno; 

na roboty dodatkowe na przebudowę
ul. Żeromskiego w Piasecznie na odcin-
ku od ul. Kilińskiego do drogi krajowej
nr 79; 

na budowę wodociągu wraz z przyłą-
czami w Henrykowie-Uroczu; 

na wykonanie docieplenia ścian ze-
wnętrznych oraz stropodachu budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Pia-
secznie przy ul. Puławskiej 32c; 

na remont nawierzchni jezdni, chod-
ników i parkingu przy ul. Ludowej
w Piasecznie.

We wrześniu burmistrz zaj-
mował się bieżącymi spra-
wami, m.in. odbyły się na-
stępujące spotkania:
31 sierpnia - wernisaż prac Stanisła-
wa Kurka „Akwarelą Malowane” zorga-
nizowany przez Muzeum Regionalne
w Piasecznie. 
2 września - uroczyste dożynki w Zło-
tokłosie zorganizowane przez Koło Go-
spodyń Wiejskich, Ośrodek Kultury oraz
PSL w Złotokłosie. 
3 września - uroczystości z okazji 68.
rocznicy wybuchu II wojny światowej
zorganizowane przez organizacje komba-
tanckie i Ośrodek Kultury. 
6 września - spotkanie z okazji Dnia
Weterana zorganizowane przez wojewodę

mazowieckiego i Radę Kombatantów
Woj. Mazowieckiego. 
7 września - spotkanie z władzami
Warszawy, na którym władze Warszawy,
Piaseczna oraz firm konsultingowych
podpisały trójstronne umowy dotyczące
analizy koncepcji linii tramwajowej War-
szawa - Piaseczno - Warszawa. Umowy
podpisano z CMS Cameron Mc Kenna
CIDG oraz PriceWaterhouse Coopers. 
9 września - msza święta dożynkowa
w intencji wszystkich rolników powiatu
piaseczyńskiego, 
- otwarcie III Jarmarku Piaseczyńskiego
w ramach X Europejskich Dni Dziedzictwa, 
- uroczystości 50-lecia OSP Wągrodno
w gminie Prażmów. 
12 września - uroczystości z okazji 16.
rocznicy Niepodległości Ukrainy zorga-
nizowane przez Ambasadora Ukrainy
w Polsce. 
13 września - rada techniczno-info-
rmacyjna zorganizowana przez General-
ną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Mazowiecki nt. studium tech-
niczno-środowiskowego drogi ekspreso-
wej S-7 tzw. Puławskiej BIS. 
14 września - spotkanie z dyrekcją
Mazowieckiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich nt. wspólnych inwestycji dro-
gowych, m. in. przebudowy ulic: Sto-
łecznej, Pod Bateriami, Pułku 4 Uła-
nów, gen. Okulickiego, budowy chodni-
ków wzdłuż ul. Wschodniej w Chylicz-
kach, ul. 17 Stycznia w Piasecznie, ul.
Królewskiej w Bogatkach, ul. Głównej
w Jazgarzewie. 
- spotkanie z jubilatką p. Marianną
Majkowską, mieszkanką Piaseczna, która
obchodziła setne urodziny. 
- uroczyste otwarcie nowo wybudowane-
go salonu samochodowego. 
15 września - uroczystości 80-lecia
powstania Ochotniczej Straży Pożarnej
w Grochowej 
- uroczystości z okazji odsłonięcia Po-
mnika-Krzyża poświęconego papieżowi
Janowi Pawłowi II. 
16 września - uroczystości upamięt-
niające 68. rocznicę agresji sowieckiej na
Polskę - rodzinny festyn sportowo-rekr-
eacyjny zorganizowany przez społeczność
Chylic i KS Laura Chylice.

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

omówiono wstępne założenia dot.
koncepcji układu komunikacyjnego
gminy Piaseczno. Opracowana koncep-
cja będzie stanowić bazę do rozwoju
i modernizacji układu komunikacyjne-
go gminy oraz podstawę do ewentual-
nych zmian studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Piaseczno
i miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego. 

zapoznano się z zaleceniami pokon-
trolnymi Regionalnej Izby Obrachun-
kowej z kompleksowej kontroli gospo-
darki finansowej Urzędu przeprowa-
dzonej w dniach od 19 czerwca do 10
sierpnia 2007 r. 

omówiono sprawę realizacji tzw. za-
dania IV finansowanego ze środków
Funduszu Spójności, tj. budowy kanali-
zacji sanitarnej na osiedlu Orężna - etap
III, w Żabieńcu i Jastrzębiu - etap II,
w Jesówce, w Julianowie i Józefosławiu.
Budowa kanalizacji w Julianowie i Józe-
fosławiu została wyłączona z ww. zada-
nia z uwagi na problemy własnościowe.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska zaakceptował specyfikację istotnych
warunków zamówienia dot. ww. zada-
nia. Niebawem zostanie ogłoszony prze-
targ w tej sprawie.

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 komisji problemowych
RM - informacja pisemna o podjętych
czynnościach związanych z tymi wnioska-
mi 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 29 sierpnia do 19 września 2007 r.

S p r a w o z d a n i e  z  1 3 .  s e s j i  R a d y  M i e j s k i e j  w  P i a s e c z n i e
Sesja odbyła się 19 września. Na po-

czątku sesji radni postanowili zaskarżyć do
sądu administracyjnego każde ewentualne
wyznaczenie przez prezesa Rady Mini-
strów osoby do pełnienia funkcji burmi-
strza miasta i gminy Piaseczno wydane
przed prawomocnym rozstrzygnięciem
skarg Rady Miejskiej w Piasecznie na roz-
strzygnięcia wojewody mazowieckiego.
Udzielili również przewodniczącej Rady
Miejskiej w Piasecznie Dorocie Wysoc-
kiej-Jońskiej pełnomocnictwa do sporzą-
dzenia i podpisania skargi oraz do repre-
zentowania gminy w całym postępowaniu
związanym z jej wniesieniem. 

Rada zdecydowała także o zawiado-
mieniu organów ścigania o prawdopo-
dobieństwie popełnienia przez wojewo-
dę mazowieckiego Jacka Sasina prze-
stępstwa z art. 231 k.k. - niedopełnie-
nia obowiązku jako funkcjonariusza pu-
blicznego polegającego na nieprzekaza-
niu w terminach ustawowych skargi Ra-
dy Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 maja
2007 r. na zarządzenie zastępcze woje-
wody mazowieckiego z dnia 3 kwietnia
2007 r. L. dz. LEX. I. 0522/17-2/07
mimo złożenia jej w terminie w Kance-
larii Głównej Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w dniu 9 maja 2007 r.
Wojewoda działał tym samym na szko-
dę interesu publicznego i prywatnego
burmistrza. Rada udzieliła też pełno-
mocnictwa przewodniczącej Rady Miej-
skiej Dorocie Wysockiej-Jońskiej do
sporządzenia i podpisania zawiadomie-
nia oraz udzielania dalszych pełnomoc-
nictw procesowych. 

Następnie radni wprowadzali zmiany
do budżetu na 2007 rok. Zdecydowano
o zwiększeniu dochodów gminy o 6,5 mln
zł na pokrycie zobowiązań wynikających
z podpisanych umów na: 

Zadanie II - Budowa kanalizacji sani-
tarnej dla miejscowości Żabieniec i Siedli-
ska etap I, Zalesie Górne etap VI i VI a,

rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce
Kozodawskiej, rozbudowa pompowni
wodociągowej Raszyńska i budowa magi-
strali wodociągowej;

Zadanie III - Budowa kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Chylice, Zalesie
Dolne etap II/2 i etap IV. 

W związku ze zmniejszeniem plano-
wanych dochodów z Funduszu Spójno-
ści zmniejszone zostały wydatki o kwotę
34,2 mln zł przeznaczone na:

budowę kanalizacji sanitarnej miej-
scowości Julianów i Józefosław, Zalesie
Górne - Jesówka, Żabieniec - Jastrzębie
etap II, os. Orężna

budowę kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Chylice, Zalesie Dolne etap II/2
i etap IV

rozbudowę oczyszczalni ścieków
w Piasecznie
Jednocześnie zmniejszeniu uległy docho-
dy gminy (o 31 mln zł). Wzrosły nato-
miast dochody z podatku od czynności
cywilnoprawnych (1,5 mln zł) oraz
z wpłat mieszkańców na rozbudowę ka-
nalizacji (5 mln zł).

Gmina otrzymała dotację od woje-
wody mazowieckiego w wysokości prawie
114 tys. zł. Środki te zostały przeznaczo-
ne na sfinansowanie nauczania języka an-
gielskiego w klasie pierwszej i drugiej
szkoły podstawowej oraz zakup podręcz-
ników i mundurków szkolnych. Zwięk-
szone zostały dochody: 

o kwotę 24 tys. zł za współorganizację
Maratonu Rowerowego oraz za używanie
herbu gminy. Rada przeznaczyła je na za-
dania promocyjne gminy, 

o kwotę 233 tys. zł uzyskaną jako re-
kompensatę utraconych dochodów

o kwotę 500 tys. zł z podatku od spad-
ków i darowizn

o kwotę 2,5 mln zł z podatku od czyn-
ności cywilnoprawnych wpłaconego przez

osoby fizyczne.
Zmniejszono natomiast dochody:

o kwotę 1,2 mln zł z wpływów ze
sprzedaży nieruchomości

o kwotę 2 mln zł z podatku od czynno-
ści cywilnoprawnych wpłaconego przez
osoby prawne.

O 60 tys. zł zmniejszeniu uległy wy-
datki Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwo-
ta ta przeznaczona została na zorganizo-
wanie świetlicy osiedlowej i siłowni na
osiedlu przy ul. Urbanistów 6 (adaptacja
pomieszczeń).

Ze względu na przedłużające się ne-
gocjacje dotyczące zakresu rozbudowy
i długotrwałe procedury uzgodnień,
projektowania i uzyskania pozwolenia na
budowę radni zmniejszyli o 40 tys. zł
wydatki przeznaczone pierwotnie na
świetlicę środowiskową w Żabieńcu.
Środki te przesunięto na rok 2008. Po
opracowaniu projektu i kosztorysu in-
westorskiego koszt budowy oświetlenia
w Głoskowie przy ul. Traktorzystów
okazał się wyższy, niż planowano.
W związku z tym rada zwiększyła środki
na to zadanie o 40 tys. zł. 

Radni zwiększyli także limit wydat-
ków na 2008 i 2009 rok na budowę ka-
nalizacji w Zalesiu Dolnym, Gołkowie,
Kamionce, na osiedlu Orężna, w Bo-
browcu i ul. Pod Bateriami. 

Powodem jest gwałtowny wzrost cen
w branży budowlanej, który spowodował
również wzrost cen prac projektowych. 

Rada Miejska przyjęła do wiadomości
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
Piaseczno za pierwsze półrocze 2007 r.

Na wniosek komisji sportu zwiększo-
ne zostały środki (o 20 tys. zł) na ogrodze-
nie placu zabaw dla dzieci z terenu wsi,
budynku oraz parkingu dla gminnego
obiektu sportowego KS Laura Chylice. 

Rada upoważniła burmistrza miasta
i gminy Piaseczno do zaciągnięcia zobo-
wiązania wekslowego na zabezpieczenie

wykorzystania środków z Funduszu Spój-
ności dla zadania pn. „Program gospo-
darki wodno-ściekowej w Piasecznie”. 

W kolejnej części obrad radni
uchwalili miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego części wsi Gło-
sków. Nadano nazwę Modraszki ulicy
w Bogatkach. 

Radni wyrazili zgodę na bezpłatne
użyczenie na pięć lat dwóch działek po-
łożonych w Piasecznie przy ul. Jana
Pawła II na rzecz Klubu Sportowego
„Piaseczno” z przeznaczeniem pod par-
king strzeżony. Zgodzili się także na
sprzedaż w trybie przetargu nieograni-
czonego działek zabudowanych garaża-
mi o pow. 21 m kw. każdy, położonych
w Piasecznie przy ul. Energetycznej,
oraz na wydzierżawienie w trybie bez-
przetargowym od 05.09.2007 r. do
31.12.2008 r. gruntu o pow. 733,25 m
kw., położonego w Piasecznie przy ul.
Żeromskiego, na rzecz „Aquarius & Co”
Wodociągi i Kanalizacja - Projektowa-
nie, Wykonawstwo, Eksploatacja,
z przeznaczeniem pod budynek biurowy
oraz parking firmy. 

Podjęto decyzję o objęciu przez gmi-
nę Piaseczno w dzierżawę na 10 lat, po-
cząwszy od 01.01.2008 r., dwóch działek
położonych przy ul. Puławskiej w Piasecz-
nie - zajętych urządzeniami infrastruktury
technicznej związanymi z gospodarką cie-
płowniczą gminy. 

Rada zdecydowała również o sprze-
daży w drodze bezprzetargowej działek
stanowiących własność gminy Piaseczno,
położonych w Piasecznie przy ul. Koralo-
wej i Geodetów, zabudowanych budyn-

kiem mieszkalnym na rzecz użytkownika
wieczystego. 

Radni wyrazili zgodę na nabycie na
rzecz gminy działki o powierzchni 434 m
kw., przeznaczonej pod drogę gminną
w Głoskowie. Zgodzili się na sprzedaż
w drodze bezprzetargowej lokali miesz-
kalnych w budynku położonym w Pia-
secznie przy ul. Jerozolimskiej 7 na rzecz
najemców tych lokali wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste ułamkowej czę-
ści gruntu niezbędnego do racjonalnego
korzystania z lokalu. 

Oddalone zostały skargi Leszka Ro-
ściszowskiego i Jana Kobusa na wadliwą
działalność burmistrza miasta i gminy
Piaseczno. Radni uznali je za bezzasadne. 
Rada zdecydowała o wynajęciu na okres
do siedmiu lat lokalu użytkowego położo-
nego w Piasecznie przy ul. Młynarskiej
19/104, o powierzchni 33,28 m kw. 

Podjęto decyzję o użyczeniu na okres
do 15 lat działki o powierzchni 833,0 m
kw. wraz z budynkiem o powierzchni
126,23 m kw., położonej przy ul. Mali-
nowej 10 w Mieszkowie, na rzecz sołec-
twa Antoninów - Kuleszówka i Mieszko-
wo pod działalność kulturalną i rekreacyj-
no-sportową. Zmieniona została uchwała
w sprawie zmiany cen na wykonywanie
pogrzebów i robót murarsko-pogrzeb-
owych na Cmentarzu Komunalnym
w Piasecznie. 

Za szczególne zasługi dla gminy Pia-
seczno godność Honorowego Obywatela
Gminy Piaseczno otrzymał Pan Janusz
Bołożuk. 

Sprawozdanie z 8. nadzwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
Sesja została zwołana 13 września

w związku z ogłoszonymi na 21 paździer-
nika wyborami do parlamentu. Podczas
obrad radni zdecydowali o dopisaniu do

obwodów głosowania nowych ulic, po-
dziale dwóch obwodów oraz utworzeniu
odrębnego obwodu głosowania w polikli-
nice Piaseczno przy ul. Mickiewicza 39.



Wizyta młodzieży gimnazjalnej
oraz licealnej wraz z oficjalną dele-
gacją z Urzędu Miasta zorganizo-

wana na koszt naszych partnerów
z Estonii była współfinasowana ze
środków Unii Europejskiej dzięki

realizacji projektu w ramach
współpracy miast bliźniaczych. 

W trakcie blisko tygodniowego
pobytu gospodarze przygotowali
bardzo interesujący program, który
obejmował m.in. zwiedzanie nad-
morskiej gminy Harku, najciekaw-
szych miejsc w pobliskim Tallinie,
a także wycieczkę promową do
stolicy Finlandii - Helsinek. Pobyt
został zaaranżowany w ten sposób,
aby jak najwięcej czasu nasza mło-
dzież spędziła wspólnie ze swoimi
rówieśnikami z Estonii. Jednym
z punktów programu był konkurs
wiedzy na temat Unii Europejskiej
zorganizowany w szkole, gdzie
przeprowadzone zostały też wspól-
ne zajęcia sportowe na sali gimna-
stycznej oraz na basenie. 

W trakcie pobytu w Tallinie grupa
zaproszona została na mały poczę-
stunek do ambasadora RP w Esto-
nii, podczas którego przewodni-
cząca Rady Miejskiej w Piasecznie
Dorota Wysocka-Jońska przekaza-
ła ambasadorowi Tomaszowi
Chłoniowi pamiątkową grafikę
z Piaseczna. 

W ostatnim dniu wizyty gospo-

darze zorganizowali spotkanie,
w którym udział wzięli przedstawi-
ciele fińskiej gminy Eura - drugie-
go partnerskiego miasta strony es-
tońskiej. Na spotkaniu padły de-
klaracje podjęcia prób poszukiwa-
nia dotacji z Unii Europejskiej na
rozwijanie trójstronnych kontak-
tów pomiędzy gminami.

red.
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Z rewizytą w Estonii
W dniach 9-13 września 47-osobowa grupa z Piaseczna gościła
w partnerskiej gminie Harku pod Tallinem. Rok wcześniej podobna
grupa z Estonii odwiedziła naszą gminę.

Grupa z Piaseczna złożyła wizytę w Ambasadzie RP w Tallinie

Wspólne pamiątkowe zdjęcie na tallińskiej starówce

Monitoring 
dozorowany
Minął już kwartał od powołania zespołu
do obsługi monitoringu miejskiego. Z da-
nych przekazywanych przez policję wyni-
ka, że w miejscach gdzie zainstalowane
są kamery, niemal nie zdarzają się chuli-
gańskie wybryki. Sprawdza się więc pre-
wencyjne zastosowanie systemu.

Obecnie w Piasecznie działa 15 kamer, z czego 12 w samym cen-
trum miasta, a trzy w jego północnej części. Centrum Zarządzania Mo-
nitoringiem Miejskim znajduje się w Komendzie Powiatowej Policji
w bezpośredniej bliskości stanowiska oficera dyżurnego. Obsługiwane
jest przez pracowników straży miejskiej, w trybie zmianowym kamery
nadzoruje pięć osób. 

System umożliwia natychmiastową reakcję na zdarzenia lub odtwo-

rzenie zarejestrowanego zapisu. Najczęściej rejestrowane zdarzenia to:
picie alkoholu w miejscach publicznych, uliczne awantury, nieprawidło-
wo zaparkowane pojazdy. Interweniujący funkcjonariusze straży lub po-
licji zatrzymywali kilkakrotnie przy takich okazjach osoby już poszukiwa-
ne oraz sprawców zauważonych przez kamery rozbojów. 

Monitoring miejski został sfinansowany z funduszy przeznaczonych
na to z budżetu miasta oraz pozyskanych z zewnątrz. Zewnętrzne finan-
sowanie stanowiło ok. 20 proc. dotychczas poniesionych kosztów.
Wśród instytucji, które wsparły działania gminy zmierzające do podnie-
sienia poziomu bezpieczeństwa w Piasecznie, znalazły się m.in. Dominet
Bank, Starostwo Powiatowe i SM Patronat. 

Janusz Bielicki

Krzyż Papieski

Ku czci Jana Pawła II
W sobotę 15 września odbyła się uroczystość poświęcenia krzyża
i tablic ku czci Sługi Bożego Jana Pawła II. Dziesięciometrowy
krzyż projektu prof. Andrzeja Bissenika, wykonany z ciemnego
granitu na żelbetowej konstrukcji, usytuowany jest na skwerze
u zbiegu ul. Puławskiej i ul. Jana Pawła II.

Uroczystość rozpoczęła się
o godz. 18 mszą świętą w kościele św.
Anny pod przewodnictwem Jego Eks-
celencji ks. Arcybiskupa Kazimierza
Nycza, metropolity warszawskiego. Po
mszy, o godz. 19.30, odbyło się pro-
cesyjne przejście na plac przed budyn-
kiem parafialnym, gdzie nastąpiło po-
święcenie krzyża oraz tablic z cytatami
nauk Ojca Świętego połączone z mo-
dlitwą o rychłą beatyfikację Sługi Bo-
żego Jana Pawła II. 

Iluminacja krzyża, świecące lam-
piony rozdawane wiernym oraz gita-
rowa muzyka sprawiły, że uroczystość
miała niepowtarzalny, nastrojowy
charakter. 

Podczas przemówień i podzięko-
wań ks. abp. Kazimierz Nycz otrzymał
z rąk burmistrza kwiaty i srebrną repli-
kę piaseczyńskiego krzyża ufundowaną
przez Józefa Czerniejewskiego. 

Miejsce pamięci powstało dzięki
darowiznom licznych instytucji, spon-
sorów oraz mieszkańców, przy dużym
zaangażowaniu ks. Dariusza Gasa, pro-

boszcza parafii św. Anny, burmistrza
miasta i gminy Piaseczno oraz Towa-
rzystwa Przyjaciół Piaseczna.

red.

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

fot. M. Idaczek

fot. R. Świetlik

Centrum zarządzania monitoringiem w Komendzie Powiatowej Policji

Leśne jesieni powitanie
Konkursy przyrodnicze i ekolo-

giczne dla dzieci, zabawa przy ogni-
skach i występie zespołu „Manaus”
oraz zakończenie gminnej akcji
„Sprzątania świata” - to tylko cześć
atrakcji, które czekały na tych, któ-
rzy w minioną sobotę odwiedzili
Zimne Doły. Właśnie tam, 29 wrze-
śnia odbył się festyn rodzinny „Po-
witanie jesieni na Zimnych Dołach”.
Organizatorami imprezy było Nad-
leśnictwo Chojnów oraz Urząd Mia-
sta i Gminy Piaseczno. 

HRG

fot. H. Gieleciński



Bieżące wyroki sądowe o eksmisje
z różnego typu mieszkań szybko wydłuża-
ją listę osób uprawnionych do lokali so-
cjalnych i zastępczych. Wydawane coraz
częściej przez Inspektorat Budowlany
opinie o stanie technicznym budynków
zagrażającym bezpieczeństwu osób
w nich zamieszkujących kończą się decy-
zjami o wyłączeniu ich z dalszego użytko-
wania i przeniesieniu lokatorów do po-
mieszczeń wskazanych przez gminę. 

Planowana lub konieczna rozbudo-
wa miasta często uwarunkowana jest wy-
burzeniem budynków. Powstaje zatem
znaczna grupa osób uprawnionych do
lokali zamiennych, tzn. z prawem do
równorzędnych powierzchni mieszkań
i ich lokalizacji. Zwykle są to rodziny
wielopokoleniowe i choć zapewne
wspólnie nie zamieszkują, z tytułu sta-
łych meldunków wszyscy są uprawnieni
do mieszkań zamiennych. 

W wiele spraw włączają się lub są
włączane środki masowego przekazu -
nie tylko lokalne, ale i ogólnokrajowe.
Pisemne interwencje i ponaglenia kura-
torów, prośby instytucji i organizacji zaj-
mujących się patologią i przemocą we
wszystkich ich formach tworzą listę

spraw wyjątkowo pilnych i wymagających
natychmiastowej pomocy. 
Brak mieszkań stawia Społeczną Komisję
Mieszkaniową w niezwykle trudnych sy-
tuacjach. Zmusiło to też Komisję do roz-
szerzenia zakresu kompetencji o inicjaty-
wę poszukiwania szybkiego i tańszego
sposobu pozyskiwania powierzchni
mieszkaniowych. 

Społeczna Komisja Mieszkaniowa
proponuje następujące rozwiązania: 

Kontenery mieszkalne
Forma coraz częściej stosowana

w kraju, a już od dawna za granicą. Prze-
prowadzono konsultacje w czterech fir-
mach, w trzech z nich ceny zawierały się
w przedziałach 1,3-1,5 tys. zł za 1 m kw.
powierzchni (kontenery nowe). W dniu
21 czerwca br. przedstawiciele Społecz-
nej Komisji Mieszkaniowej z wiceburmi-
strzem Bogdanem Temoszczukiem od-
wiedzili firmę PHU Contener w Gorzo-
wie Wielkopolskim. Firma ta zajmuje się
realizacją zamówień na kontenery używa-
ne sprowadzane z Niemiec i Holandii. 
Kontenery, każdy o powierzchni 18 m

kw., pozwalają na różne konfiguracje za-

budowy z piętrową włącznie. Ich cena
wynosi 600 zł za 1 m kw. powierzchni
mieszkalnej. 

Tanie budownictwo socjalne
8 sierpnia br. odbyła się w gminie

prezentacja tanich domów socjalnych
przedstawiona przez firmę Iglobud z Bie-
runia koło Katowic. Przyjazna architek-
tura budynków, optymalne funkcjonalne
powierzchnie mieszkań, a szczególnie ce-
na 1,8-2 tys. zł za 1 m kw. w pełni wy-
kończonej powierzchni stanowią kolejną
szansę na szybkie i tanie ich pozyskiwa-
nie. Propozycja ta posiada dalsze ułatwie-
nie - opracowanie dokumentacji wyko-
nawczej nie wymaga procedury przetar-
gowej, a przetarg na wykonanie budynku
(pod klucz) przeprowadza firma realizu-
jąca zlecenie. Czas budowy np. 32 miesz-
kań wynosi około pół roku od złożenia
zamówienia. 

Społeczna Komisja Mieszkaniowa
wnioskuje o wprowadzenie do budżetu
na 2008 r. środków finansowych zabez-
pieczających pozyskanie: 
a) 1500 m kw. powierzchni mieszkalnej
wykonanej wg technologii przedstawionej
przez firmę Iglobud. Koszt ok. 3 mln zł

plus koszt przygotowania terenu,
b) 1000 m kw. powierzchni mieszkal-
nej uzyskanej przez zakup kontenerów.
Koszt ok. 600 tys. zł plus koszt transpor-
tu i przygotowania terenu. 

Natomiast przyjęty przez Radę Miej-
ską program budowy mieszkań przy ul.
Świętojańskiej i Jerozolimskiej na lata
2007-10 wymaga zdaniem Komisji prze-
kwalifikowania na program budowy
mieszkań komunalnych z przeznaczeniem
na lokale zamienne oraz na wynajem dla
rodzin i osób kwalifikujących się do
udzielenia przez gminę pomocy mieszka-
niowej, ale przekraczających kryteria
uprawniające do mieszkań socjalnych. 

Jednocześnie Społeczna Komisja
Mieszkaniowa wnioskuje o zapewnienie
kwoty 180 tys. zł na wykonanie w br.
projektów dla dwóch różnych typów bu-
dynków socjalnych wg systemu taniej
technologii zaprezentowanej przez firmę
Iglobud. 

Społeczna Komisja Mieszkaniowa
wyraża nadzieję, że przedstawione i uza-
sadnione hasłowo potrzeby spotkają się
ze zrozumieniem i akceptacją zarówno
pana burmistrza, jak i Rady Miejskiej
w Piasecznie. 

Jan Liwiński 
Przewodniczący SKM

w gminie Piaseczno

Piaseczno, będąc beneficjen-
tem Funduszu Spójności, dosko-
nale wykorzystuje szansę rozwoju,
jaką daje przynależność Polski do
struktur europejskich. Wagę reali-
zacji całego projektu podkreślali
w przemówieniach m.in. Grażyna
Hadjiraftis - dyrektor departamen-
tu instrumentów finansowych

w Ministerstwie Środowiska, Wie-
sława Ryciak - ekspert w departa-
mencie realizacji przedsięwzięć

Funduszu Spójności, koordynator
projektu z NFOŚiGW oraz Grze-
gorz Kostrzewa-Zorbas - radny
Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego i przewodniczący komisji
strategii rozwoju regionalnego i za-
gospodarowania. 

Podpisania aktu erekcyjnego
dokonali obecni na uroczystości

przedstawiciele: Ministerstwa Śro-
dowiska - Grażyna Hadjiraftis, dy-
rektor departamentu instrumen-

tów finansowych; samorządu wo-
jewódzkiego - Grzegorz Kostrze-
wa-Zorbas, radny sejmiku woje-
wódzkiego; samorządu powiato-
wego - Daniel Putkiewicz, wice-
przewodniczący rady powiatu pia-
seczyńskiego; samorządu gminne-
go - Dorota Wysocka-Jońska,
przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piasecznie; oraz Józef Zalewski,
burmistrz miasta i gminy Piasecz-
no; wykonawcy - Paweł Kujawa,
dyrektor ds. technicznych; inżynie-
ra kontraktu - Mieczysław Icia-
chowski, prezes Safege SA; oraz
kościoła - ksiądz Daniel Malinow-
ski. Następnie dokonano poświę-
cenia aktu, po czym wmurowano
go w fundament obiektu oczysz-
czalni. Po zakończonej części ofi-
cjalnej grupa zainteresowanych
udała się na tereny budowy pozo-
stałych zadań inwestycyjnych reali-
zowanych w ramach projektu. 
Przebudowa i rozbudowa oczysz-
czalni ścieków w Piasecznie to naj-
większe zadanie całego projektu,
szacowanego na ponad 360 mln zł.
Przełomowa, największa w historii
gminy inwestycja, obejmująca

znaczny jej obszar, wpłynie na
podniesienie standardu życia
mieszkańców oraz poprawienie
stanu środowiska naturalnego.
W ramach projektu wybudowa-
nych zostanie ok. 130 km sieci ka-
nalizacyjnej z ponad 4000 przyłą-
czy. Ten skok cywilizacyjny możli-
wy jest dzięki wspólnemu finanso-
wemu zaangażowaniu gminy Pia-
seczno oraz Unii Europejskiej. 
Zakończenie prac na terenie
oczyszczalni przewidziane jest na
koniec 2008 roku, zaś całego pro-
jektu - na koniec 2009 roku. Już za
dwa lata mieszkańcy powinni od-
czuć poprawę komfortu życia. Po-
lepszy się stan czystości rzeki Je-

ziorki. Realizacja projektu zwiększy
też atrakcyjność Piaseczna, zwłasz-
cza z punktu widzenia przyszłych
inwestorów branży budownictwa,
usług i turystyki. 

Więcej informacji o „Programie
gospodarki wodno-ściekowej w Pia-
secznie” uzyskają Państwo w serwi-
sie informacyjnym www. fs. piasecz-
no. eu oraz pod numerami tel. 0 22
70 17 656, 0 22 70 17 663. 

Projekt ten, współfinansowany
przez Unię Europejską, przyczynia
się do zmniejszania różnic społecz-
no-gospodarczych między obywa-
telami Unii. 

Małgorzata Idaczek
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Oczyszczalnia ścieków w Piasecznie

Wmurowanie kamienia węgielnego 
W środę, 26 września 2007 roku, symbolicznym aktem wmurowania
kamienia węgielnego pod oczyszczalnię podkreślono początek prac
związanych z rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piasecz-
nie. Inwestycja ta stanowi największe zadanie spośród całego projek-
tu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie” realizo-
wanego przez gminę Piaseczno.

Społeczna Komisja Mieszkaniowa

PILNE ZADANIA DO BUDŻETU 2008
Obowiązek gminy wynikający z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego
skutkuje liczbą ok. 850 złożonych wniosków kwalifikujących wnioskodawców do
udzielenia pomocy mieszkaniowej wg kryteriów podstawowych, tj. dochodów.
Aktualnie coraz więcej potrzeb wynika z tego, iż kończą się trzyletnie okresy wy-
powiedzeń przez właścicieli budynków w trybie art. 11 ust. 5 w/w ustawy.

Rodzina p. Kurmanowskich z Gołkowa otrzymała klucze do pierwszego
w Piasecznie kontenera mieszkalnego

Prace przy budowie oczyszczalni ścieków w Piasecznie

Burmistrz Józef Zalewski oraz Grażyna Hadjiraftis z Ministerstwa Środowiska
podczas wmurowania kamienia węgielnego

fot. T. Pawlak

fot. T. Pawlak

fot. Ł. Wyleziński
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W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego części mia-
sta Piaseczna

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU Nr 80, poz. 717
z póź zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie
Uchwały: Nr 278/XII/2007 z dnia 29.08.2007 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą Rady Miej-
skiej w Piasecznie teren śródmieścia etap I zatwierdzonego Uchwałą
Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 365/XVI/2003 z dnia 20.11.2003 r. -
(DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 6 poz. 270 z 12.01.2004 r.), dla obszaru
ograniczonego ulicami: Sierakowskiego, Chyliczkowską, Zgoda oraz
granicą obszaru znaczonego w obowiązującym planie 1PW. Przedmio-
tem planu jest zmiana minimalnej powierzchni biologicznie czynnej

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego pla-
nu. 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 wnio-
sku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA 0621/ZP/  /07  - OGŁOSZENIE 

ZAWIADOMIENIE 
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lo-
kalizacji drogi

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14-06-1960 r. - Kodeks postę-
powania administracyjnego (DzU z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.
zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych
(DzU z dnia 10 maja 2003 r. z późniejszymi zmianami) zawiadamiam,
że na żądanie Gminy Piaseczno w dniu 28.07.2007 r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lo-
kalizacji drogi - fragment ulicy Fabrycznej w Piasecznie, na wysokości
działki nr ewid. 3 z obrębu 16. 

Jednocześnie wyjaśniam, że w terminie 14 - dni od ukazania się ni-
niejszego obwieszczenia, można zapoznać się z dokumentami w Wydzia-
le Architektoniczno-Budowlanym (pok. nr 104) Starostwa Powiatowe-
go w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, uzyskać wyjaśnienia oraz składać
wnioski w przedmiotowej sprawie. 

z up. STAROSTY 

Marek Gieleciński, WICESTAROSTA

Godziny przyjęć Interesantów Wydziału Architektoniczno-
Budowlanego

Poniedziałek - g. 9.00 - 17.00
Wtorek - g. 8.00 -12.00

Czwartek - g. 8.00 - 12.00
Piątek - g. 8.00 - 16.00                              

Nr rej. ARB/ES/7330/2/07  - OBWIESZCZENIE   

Aktualne urzędowe adresy e-mailowe:
urzad@piaseczno.eu
info@piaseczno.eu
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota 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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Komunikat 

Nagroda im. Stefana 
Kisielewskiego - Kisiela
Kapituła Nagrody im. Stefana Kisielewskiego
zawiadamia, że w edycji konkursu Kisiel dla
Młodych 2007 nagrody głównej nie przyznano.

Kapituła wyróżniła Honoratę Kalicińską, sołtysa wsi Żabieniec, za
ciekawe inicjatywy i niekonwencjonalny sposób sprawowania urzędu soł-
tysa, oraz Emila Leńca, harcerza szczepu Watra ZHR, za talent organiza-
cyjny, zaangażowanie w pracę dla społeczności lokalnej, w tym szczegól-
nie za pracę z dziećmi i młodzieżą z trudnych środowisk. 

Jednocześnie Kapituła informuje, że rozważa zmiany regulaminowe
zmierzające do nadania konkursowi o Nagrodę im. Stefana Kisielewskie-
go formuły bardziej otwartej. 

W imieniu Kapituły 
Zbigniew Mucha, przewodniczący

PROCEDURA PLANISTYCZNA 
Planowanie przestrzenne jest jednym z najważniejszych zadań samo-
rządu lokalnego. Ma ono zapewnić prawidłowy rozwój poszczegól-
nych obszarów gminy poprzez odpowiednie organizowanie prze-
strzeni na potrzeby człowieka, przy jednoczesnym poszanowaniu
nadrzędnych interesów regionu czy kraju. Niezwykle ważne jest za-
angażowanie mieszkańców w proces tworzenia planów zagospoda-
rowania przestrzennego, tak aby mogli mieć wpływ na otaczającą ich
rzeczywistość. Sama procedura wdrażania planów jest, niestety,
dość czasochłonna i skomplikowana, dlatego chcemy przybliżyć
mieszkańcom, jak chronologicznie wyglądają poszczególne etapy
pracy nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Etapy tworzenia planu zago-
spodarowania przestrzennego
zgodnie z art. 17 Ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z dnia 27.03.2007 r.
(DzU Nr 80 z 2003 r. poz. 717
z późniejszymi zmianami): 
1. Podjęcie przez Radę Miejską
uchwały o przystąpieniu do spo-
rządzenia planu lub jego zmiany; 
2. Ogłoszenie w prasie lokalnej
i poprzez obwieszczenia oraz
w sposób zwyczajowo przyjęty
o możliwości składania wniosków
do planu lub jego zmiany (w ter-
minie 21 dni od ukazania się
w prasie lokalnej); 
3. Zawiadomienie pisemne in-
stytucji i organów właściwych do
uzgadniania i opiniowania pla-
nów o przystąpieniu do sporzą-
dzenia planu lub jego zmiany
z prośbą o składanie wniosków
do planu (w terminie 21 dni od
daty otrzymania);
4. Sporządzenie projektu planu
miejscowego wraz z prognozą od-
działywania na środowisko oraz
prognozą skutków finansowych
uchwalenia planu miejscowego; 
5. Przedstawienie projektu planu
do zaopiniowania na komisji urba-
nistyczno-architektonicznej; 
6. Przesłanie projektu planu do
właściwych instytucji w celu jego
uzgodnienia (w terminie 21 dni od
daty otrzymania); 
7. Uzyskanie zgody na zmianę
przeznaczenia gruntów rolnych

i leśnych na cele nierolnicze
i nieleśne; 
8. Wprowadzenie zmian wynika-
jących z uzyskanych opinii i doko-
nanych uzgodnień; 
9. Ogłoszenie w prasie lokalnej
i poprzez obwieszczenia oraz
w sposób zwyczajowo przyjęty
o wyłożeniu projektu planu do pu-
blicznego wglądu wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko na
okres co najmniej 21 dni oraz
określenie terminu składania uwag
do projektu planu (nie krócej niż
14 dni od dnia zakończenia okresu
wyłożenia projektu planu). Orga-
nizacja w trakcie wyłożenia do pu-
blicznego wglądu dyskusji publicz-
nej nad przyjętymi w projekcie
planu rozwiązaniami; 
10. Rozpatrzenie uwag w terminie
nie dłuższym niż 21 dni od dnia
upływu terminu ich składania; 
11. Wprowadzenie zmiany do
projektu planu miejscowego wyni-
kające z rozpatrzenie uwag i ewen-
tualne, w niezbędnym zakresie,
ponowienie procedury; 
12. Przedstawienie Radzie Miej-
skiej projektu planu miejscowego
wraz z listą nieuwzględnionych
uwag w celu zatwierdzenia; 
13. Uchwalenie planu miejscowe-
go po stwierdzeniu jego zgodności
z ustaleniami studium, wraz z roz-
strzygnięciem dotyczącym sposobu
rozpatrzenia uwag do projektu pla-
nu oraz sposobu realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu

infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy,
oraz zasad ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach pu-
blicznych; 
14. Przygotowanie dokumentacji
planistycznej do przedstawienia
wojewodzie w celu oceny jej zgod-
ności z przepisami prawnymi; 
15. Przekazanie uchwały Rady
Miejskiej w sprawie uchwalenia
planu miejscowego wojewodzie
wraz z załącznikami oraz doku-
mentacją prac planistycznych
w celu oceny ich zgodności z prze-
pisami prawnymi; 
16. Uchwała wchodzi w życie po
upływie 30 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

Dokumenty związane z zago-
spodarowaniem przestrzennym:
studium uwarunkowań i kierun-
ków rozwoju przestrzennego gmi-
ny Piaseczno, zestawienie uchwał
zatwierdzających miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego,
uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowych pla-
nów zagospodarowania prze-
strzennego, instrukcja jak uzyskać
wypis/wyrys z miejscowego planu
dostępne są na stronie interneto-
wej www. piasezno. eu w dziale in-
formacje o gminie - zagospodaro-
wanie przestrzenne. 

PIASECZYŃSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W sobotę 6 października 2007 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno o godz. 9.00 odbędzie się Piaseczyń-

skie Forum Organizacji Pozarządowych. 
Podczas spotkania odbędą się wybory do zespołu konsultacyjnego do spraw współpracy z organizacjami pozarządo-

wymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przewidywana jest również prelekcja na temat współpracy gminy
z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawienie wniosków i propozycji dotyczących zmiany dotychczas obowiązują-
cego programu Zespołu Konsultacyjnego. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. 

Bezpłatne szczepienia!
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno zakupił dla mieszkańców powyżej 65. roku życia  szczepionkę przeciw

grypie, a dla uczniów I klas gimnazjalnych - przeciw meningokokom grupy C. Szczepienie  przeciw
meningokokom jest bardzo wskazane, gdyż bakteria ta wywołuje zapalenie opon mózgowych oraz sepsę.
Przeciw grypie można się zaszczepić w przychodni przy ul. Fabrycznej 1 w Piasecznie, w przychodniach w
Gołkowie, Głoskowie, Zalesiu Górnym i Złotokłosie oraz, w przypadku uczniów, w gimnazjach na terenie
gminy. Szczepienia są bezpłatne dla mieszkańców na stałe zameldowanych w gminie Piaseczno.

Przewodnicząca komisji zdrowia
Dorota Kłos
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OOśśrrooddeekk  KKuullttuurryy  ww PPiiaasseecczznniiee  --  PPAAŹŹDDZZIIEERRNNIIKK  22000077
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: 

3 października godz. 11.00 - Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 
sala O.K.

6 października godz. 6.30 - Spotkanie z C. Harrisem - sala O.K. 

10 października godz. 11.00 - Spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku sala O.K.

13 października godz. 12.00 - Wernisaż wystawy malarstwa Marii Pawłow
skiej. Wystawę „Odkryłam dla siebie...” można 
oglądać do 4 listopada w Muzeum Regionalnym

17 października godz. 11.00 - Spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 
sala O.K.

18 października godz. 11.00 - „Dzień Białej Laski”, spotkanie Związku Nie
widomych - sala O.K. 

23 października godz. 11.00 - spotkanie Klubu Seniora - sala O.K. 

24 października godz. 11.00 - Spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
- sala O.K.

31 października godz. 11.00 - Spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
- sala O.K. 

IMPREZY:

6 października godz. 19.00 - Dziesięciolecie zespołu KABANOS, wstęp 
10 zł - sala O.K. 

7 października godz. 12.00 - Piknik „Serce Dziecka” - park miejski 
ul. Chyliczkowska

12 października godz. 11.30, 12.30 - Filharmonia Narodowa - Estrada Kameralna,
wstęp 4 zł. - sala O.K.

14 października godz. 16.00 - Bajkowa Niedziela dla maluchów: „Czerwony 
Kapturek”- Teatr Bajlandia, wstęp 8 zł - sala O.K.

16 października godz. 20.00 - Wtorek Jazzowy Ośrodka Kultury, wystąpią: 
Lora Szafran - wokal, Włodzimierz Nahorny - 
fortepian, Piotr Biskupski - perkusja Mariusz 
Bogdanowicz - kontrabas, wstęp 15 zł - sala O.K. 

19 października godz. 19.00 - Świeczowisko, czyli przy herbacie i świecach
granie i śpiewanie, wstęp wolny - sala O.K.

21 października godz. 18.00 - KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU, wstęp 
40 zł. - sala GOSiR, ul. Sikorskiego 20

27 października godz. 20.00 - SIDNEY POLAK - koncert, wstęp 20 zł - sala O.K.   

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, PAŹDZIERNIK - 2007

04.10 12.00-15.00 KS P-NO MISTRZOSTWA GMINY SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH 
W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW

05.10 12.00-15.00 KS P-NO MISTRZOSTWA GMINY SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH 
W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW

06.10 10.00-16.00 GOSIR X GRAND PRIX PIASECZNA W
TENISIE STOŁOWYM

10.00-13.00 GOSIR VII GRAND PRIX PIASECZNA 
W PŁYWANIU 

10.00-15.00 ZALESIE DLN. MISTRZOSTWA MAZOWSZA LZS 
W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM

08.10 12.00-15.00 KS P-NO MISTRZOSTWA GMINY SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH 
W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW

10.10 10.00-15.00 GOSIR OKRĘGOWA LIGA PŁYWACKA 
WARSZAWY I MAZOWSZA R. 1997

19.10 15.00-17.00 GOSIR OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN 
WYTRZYMAŁOŚCI PŁYWACKIEJ

23.10 13.00-16.00 GOSIR MISTRZOSTWA GMINY GIMNAZJÓW 
W PIŁCE KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT

26.10 13.00-16.00 GOSIR MISTRZOSTWA GMINY GIMNAZJÓW 
W PIŁCE KOSZYKOWEJ CHŁOPCÓW

29.10 12.00-15.00 GIM 4 GOŁKÓW MISTRZOSTWA GMINY GIMNAZJÓW 
W UNIHOKEJU DZIEWCZĄT

30.10 12.00-15.00 GIM 4 GOŁKÓW MISTRZOSTWA GMINY GIMNAZJÓW 
W UNIHOKEJU CHŁOPCÓW

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Sikorskiego 20

SIDNEY  POLAK w OK
27 października w Ośrodku Kultury w Piasecznie  wystąpi Sidney
Polak. Koncert rozpocznie się o godz. 20.00, cena biletu 20 zł.

Sidney Polak (Jarosław Ma-
rek Polak) - (ur. 7 października
1972 w Warszawie) - polski mu-
zyk, kompozytor, autor tekstów.
Jego pierwszym zespołem była
Cytadela, w której grał od 1988
do 1994 r. W międzyczasie,
w 1990 r. został perkusistą reak-
tywowanego zespołu T.Love.
W 1994 r. wraz z Maćkiem Maj-
chrzakiem stworzyli Incrowd,
w którym Sidney grał do 1998 r.
W 2002 rozpoczął karierę solo-
wą z zespołem Sidney Polak,
a w 2004 roku wydał z nim pły-
tę, na której zaprezentował mu-
zykę reggae, hip-hop i folk. Al-
bum i muzyk otrzymali sześć
nominacji do nagrody Fryderyk
roku 2004 (wygrał w kategoriach:
kompozytor roku, autor roku i al-
bum roku - muzyka alternatywna).
Pseudonim Sidney pochodzi z jed-

nego z koncertów T.Love, na któ-
rym wokalista tego zespołu, Mu-
niek Staszczyk, podczas przedsta-
wiania zespołu zażartował, że na
perkusji gra Sydney Pollack, które-

go twórczości tak naprawdę Jaro-
sław Polak nie lubi. Najbardziej
znane piosenki zespołu to „Cho-
miczówka”, „Otwieram wino”,
„Butelka”.

Kabaret Moralnego Niepokoju

Jeden z najpopularniejszych kabaretów ostatnich lat wystąpi 21 października o godz. 18.00 w hali Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Piasecznie przy ul. Sikorskiego 20. Bilety w cenie 40 zł są do nabycia w kasie Ośrodka Kultury przy
ul. Kościuszki 49 - tel. 0 22 756 76 00. Zamówienia zbiorowe pod nr tel. 0 509 850 830

Jazzowy wtorek
Ośrodek Kultury zaprasza 16 października o godz. 20.00
na koncert Lory Szafran i Włodzimierza Nahornego. 

Lora Szafran to jeden z największych talentów wokalnych muzyki jazzowej.
Wygrywała prestiżowe festiwale w Polsce i na świecie. Od wielu lat współpracuje z
Włodzimierzem Nahornym, którego również nie trzeba bliżej przedstawiać sympatykom
jazzu, a który akompaniować będzie Lorze na fortepianie. Towarzyszyć mu będzie Piotr
Biskupski - perkusja oraz Mariusz Bogdanowicz - kontrabas. Cena biletu 15 zl.

Zapraszamy wszystkich amatorów gry strategicznej

„Władca Pierścieni”
sobota, 13 października, godz. 13.00

Ośrodek Kultury w Piasecznie, ul. Kościuszki 5

Armie i makiety mile widziane

fot. R. Cyranowicz

fot. kmn.k2.pl


