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AKTUALNOŚCI

Sprawozdanie

z sesji Rady Miejskiej

● s. 2

Sprawozdanie z pracy

burmistrza ● s. 2

Ogłoszenia 
architektoniczne ● s. 6

Klip o Piasecznie
● s. 5

20. sesja 

Rady Miejskiej odbędzie

się 12 marca 

o godz. 14.00

w sali konferencyjnej

Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 

ul. Kościuszki 5

Podatek od nieruchomości

● s. 3

Zmiany w Urzędzie
● s. 2

Informacji urzędowych 
z gminy Piaseczno 

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

Zima w mieście
● s. 5

Zespół Reprezentacyjny
● s. 8

Budżet 2008
Realizacja programu gospodarki wodno-ściekowej
w ramach unijnego Funduszu Spójności wkracza
w decydującą fazę i to jemu podporządkowa-
ny został budżet gminy na 2008 rok. Na reali-
zację tej inwestycji przeznaczono 205,1 mln
zł, co stanowi aż 84 proc. wszystkich wydat-
ków inwestycyjnych gminy i blisko połowę
wynoszącego 415,5 mln zł budżetu.

Unijna dyrektywa dotycząca oczysz-
czania ścieków komunalnych zobowią-
zuje państwa członkowskie, w tym Pol-
skę, do wyposażenia aglomeracji w sys-
temy kanalizacji zbiorczej i oczyszczal-
nie ścieków komunalnych. W związku
z tym nasza gmina jest zobowiązana do
wypełnienia tych postanowień na tere-
nach o skoncentrowanej zabudowie. Na
dostosowanie do unijnych norm i prze-
pisów mamy czas do 31 grudnia 2015
r., w przeciwnym wypadku gmina nara-
ziłaby się na ogromne kary finansowe.
Aby podołać temu zadaniu, gmina Pia-
seczno w 2004 r. złożyła wniosek do
Komisji Europejskiej o przyznanie środ-
ków na uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej. Od momentu złoże-
nia wniosku do rozpoczęcia robót zmia-
nie uległy warunki ekonomiczne (spa-
dek kursu euro, wzrost koniunktury na
rynku budowlanym). W związku z tym
wartość projektu pn. „Program gospo-
darki wodno-ściekowej w Piasecznie”
wzrosła z 201 do 360 mln zł. 

Europejskie pieniądze, które miały
pokryć 73 proc. kosztów projektu, po-
kryją ok. 40 proc., resztę gmina musi
dołożyć z własnych środków. Dlatego
w tym roku zaistniała konieczność za-
ciągnięcia pożyczki na kwotę 123,8 mln
zł na kontynuację programu. Wynikiem
tego jest deficyt budżetowy, który przy
zakładanych dochodach w wysokości
295,3 mln zł sięgnie 120 mln zł.
W ocenie Regionalnej Izby Obrachun-
kowej przedstawiony przez gminę plan
spłaty zadłużenia jest realny, dlatego

projekt budżetu został przez nią pozy-
tywnie zaopiniowany. 

Choć większą część budżetu pochła-
niają wydatki na projekt Funduszu Spój-
ności, to nie zabrakło w nim miejsca na
inne ważne zadania inwestycyjne. Trady-
cyjnie jednym z priorytetów jest rozbu-
dowa zaplecza oświatowego. W tym roku
planowana jest m.in.: budowa Gimna-
zjum w Gołkowie, budowa stołówki ze
świetlicą przy Szkole Podstawowej
w Chylicach, przedszkoli w Piasecznie
i Zalesiu Górnym oraz rozbudowa przed-
szkola w Głoskowie. Wszystkie wydatki
na oświatę i edukację pochłonąć mają
w sumie ok. 90 mln zł. 

Ważnym dla nas wszystkich tema-
tem jest budowa dróg gminnych, na
które w tym roku wydane zostanie po-
nad 10 mln zł. Więcej na ten cel moż-
na będzie przeznaczyć w kolejnych la-
tach po zamknięciu programu budowy
kanalizacji. 

W budżecie zaplanowane są też
m.in. następujące wydatki: 13,6 mln zł
na pomoc społeczną, 7,1 mln zł na
kulturę fizyczną i sport oraz 3,8 mln zł
na kulturę. 

Uchwała budżetowa przyjęta została
na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Za bu-
dżetem głosowało 20 radnych, 3 wstrzy-
mało się od głosu, nikt nie był przeciw. 

Wykaz najważniejszych 
planowanych inwestycji 

na 2008 rok - s. 4-5

Sąd już otwarty 

Gospodarzami uroczystości
otwarcia byli: Beata Waś, prezes Sądu
Okręgowego w Warszawie oraz Józef
Zalewski, burmistrz Piaseczna. 

Wartą 17 mln zł inwestycję
w 70 proc. sfinansowała gmina Pia-
seczno, która przekazała również
grunt pod jej budowę. Takie zaan-
gażowanie lokalnego samorządu jest
ewenementem w skali kraju, co
podkreślali zaproszeni na uroczy-
stość goście, w tym Marian Ci-
chosz, sekretarz stanu w Minister-
stwie Sprawiedliwości. - To istotne
wydarzenie tworzy świetne warunki
do pracy dla sędziów i prokuratorów.

Jestem pewien, że poziom tej pracy
będzie równie wysoki jak poziom tego
dzieła - oświadczył wiceminister. 
- Mimo niektórych sceptycznych gło-
sów zdecydowaliśmy się na tę inwesty-
cję, gdyż - jestem o tym przekonany -
na obecności sądu w naszym mieście
skorzystają wszyscy mieszkańcy - po-
wiedział burmistrz Józef Zalewski.
Podkreślił równocześnie ogromne za-
sługi byłego burmistrza Piaseczna Ma-
riana Żukowskiego oraz radnych po-
przednich kadencji, którzy byli orę-
downikami budowy tego obiektu.

czytaj więcej str. 2 Nowa siedziba Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejeonowej w Piasecznie 

fot. Ł. Wyleziński

Piaseczno dla WOŚP
● s. 8

W środę 30 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie
nowego gmachu Sądu i Prokuratury Rejonowej
w Piasecznie. Dzięki ogromnemu wsparciu finanso-
wemu lokalnego samorządu instytucja ta wróciła
do Piaseczna po blisko 70 latach od momentu znisz-
czenia siedziby sądu w czasie II wojny światowej. 



Burmistrz
zatwierdził przetargi: 

na wykonanie robót dodatkowych
i zamiennych związanych z budową
budynku Sądu Rejonowego i Proku-
ratury Rejonowej w Piasecznie wraz
z zagospodarowaniem terenu. Wy-
konawca firma Polimex-Mostostal
z Warszawy, za cenę 139 500 zł; 

na przygotowanie posiłków dla
podopiecznych Ośrodka Pomocy
Społecznej w Piasecznie. Wykonaw-
ca firma Solaren PPHU Tomasz Bo-
gucki z Piaseczna, za cenę 5,67 zł za
1 posiłek; 

na dowóz dzieci do Zespołu
Szkół Publicznych w Złotokłosie.
Wykonawca: (w części I i II) -
Przewóz Towarów i Osób Tade-
usz Kania z Gołkowa, za cenę
4,17 zł za 1 km, (w części III
i IV) - Przewóz Osób Bogusław
Wojciechowski z Głoskowa, za
cenę 4,17 zł za 1 km, (w części V)
- TOMAG Tomasz Rachlewicz
z Pruszkowa, za cenę 2,14 zł za
1 km, (w części VI) - TOMAG
Tomasz Rachlewicz, z Pruszkowa,
za cenę 5,08 zł za 1 km; 

na budowę kanału odwadniające-
go na odcinku ul. Traugutta i na
odcinku ul. Mickiewicza w Złoto-
kłosie. Wykonawca firma hydro-
techniczno-budowlana Hydrodom
Ireneusz Getka z Tarnowa, za cenę
122 880,05 zł.

Burmistrz ogłosił 
przetargi: 

na remont nawierzchni asfaltowej,
chodników i parkingów z kostki przy
ul. Ludowej w Piasecznie; 

na remont nawierzchni asfaltowej
ul. Partyzantów we wsi Chojnów; 

na remont nawierzchni dróg grun-
towych we wsi Antoninów i Wola
Gołkowska; 

na remont nawierzchni jezdni
gruntowej ul. Mokrej we wsi Henry-
ków-Urocze; 

na remont nawierzchni jezdni ul.
Koralowych Dębów w Zalesiu Gór-
nym i ul. Wczasowej w Głoskowie; 

na remont nawierzchni jezdni
ul. Turystycznej we wsi Wola Goł-
kowska.

Burmistrz dokonał zmian
w Regulaminie Organiza-
cyjnym Urzędu. 

Zmiany te dotyczą głównie podziału
wydziału gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej na trzy wydziały:

wydział utrzymania mienia komu-
nalnego i zasobów mieszkaniowych; 

wydział utrzymania dróg i trans-
portu publicznego; 

wydział utrzymania terenów pu-
blicznych.

W grudniu i styczniu bur-
mistrz zajmował się bie-
żącymi sprawami, m.in.
odbyły się następujące
spotkania:
13 grudnia - spotkanie z pro-
jektantami oraz przedstawiciela-
mi różnych spółek PKP nt. kon-
cepcji przebudowy ul. Towaro-
wej w Piasecznie; 
13-21 grudnia - okolicznościowe
spotkania wigilijne zorganizowane
przez różne organizacje społeczne,
gospodarcze i samorządy; 
9 stycznia - spotkanie z dyrek-
cją ZTM nt. poprawy komunika-
cji publicznej na terenie gminy
Piaseczno; 
11-12 stycznia - walne zebrania
sprawozdawcze OSP w Chojnowie
i w Piasecznie; 
12 stycznia - uroczyste podsu-
mowanie roku sportowego 2007
zorganizowane przez GOSIR. 

Burmistrz na bieżąco rozpatruje
wnioski o rozłożenie na raty czyn-
szów dzierżawnych i przedłużenie
umów dzierżaw oraz wnioski pod-
miotów gospodarczych o umorze-
nie lub rozłożenie na raty należno-
ści podatkowych, o pozwolenia na
sprzedaż alkoholu itp. Omawiane
są na bieżąco wnioski komisji pro-
blemowych RM - informacja pi-
semna o podjętych czynnościach
związanych z tymi wnioskami
przedkładana jest przewodniczące-
mu Rady Miejskiej. 

Burmistrz przyjmuje 
interesantów

w każdy poniedziałek 
po uprzednim

umówieniu spotkania. 
Tel. 0 22 701 75 88

SPRAWOZDANIE 
Z PRACY BURMISTRZA
Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przed-
stawia radnym sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami Ra-
dy. Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych spraw
i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo zajmowali
się od 12 grudnia 2007 do 16 stycznia 2008 r. 
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Najważniejszym punktem obrad
sesji, która odbyła się 16 stycznia, by-
ło rozpatrzenie projektu budżetu mia-
sta i gminy Piaseczno na rok 2008. 

Po przyjęciu protokołu z dwóch
ostatnich sesji sprawozdanie z prac
kierownictwa przedstawili prze-
wodnicząca Rady i burmistrz Józef
Zalewski. 

Zanim przystąpiono do dyskusji
i głosowania w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na rok 2008, radni
zapoznali się z opiniami wszystkich
komisji Rady Miejskiej, które przez
kilka tygodni zajmowały się przed-
stawionym przez burmistrza projek-
tem budżetu, oraz z opinią Regional-
nej Izby Obrachunkowej. 

Po przeprowadzonej dyskusji
budżet gminy Piaseczno na rok 2008
został przyjęty prawie jednogłośnie.
20 radnych było za, 3 wstrzymało się
od głosu, nikt nie był przeciw. 

W dalszej części obrad radni
przyjęli regulamin wynagradzania
nauczycieli oraz ustalili stawki do-
datków i warunki ich przyznawania
na 2008 rok. Rada ustaliła także wy-
sokość opłat za korzystanie z posił-
ków w stołówkach szkolnych. 

Zdecydowano o zaciągnięciu
kredytu długoterminowego z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości 6 mln zł. na rozbudowę
oczyszczalni ścieków w Piasecznie. 

Rada nie wyraziła zgody na roz-
wiązanie stosunku pracy z radnym
Mariuszem Słowikiem - sekretarzem
powiatu piaseczyńskiego. 

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

www.piaseczno.eu 

Zmiany w Urzędzie
Z początkiem roku w Urzędzie Miasta nastąpiły istotne zmiany
w strukturze organizacyjnej oraz na niektórych stanowiskach kie-
rowniczych. Najważniejszą z nich jest powołanie nowego zastępcy
burmistrza w osobie Zdzisława Lisa, który odpowiedzialny będzie
za gminne inwestycje, utrzymanie dróg, sprawy mieszkaniowe
oraz nadzór na wydziałem urbanistyki i architektury.

W związku z przejściem na
emeryturę Ireny Jaworskiej - do-
tychczasowego naczelnika wydziału
księgowości budżetowej - stanowi-
sko to objęła Longina Woronowicz.
Z kolei po przejściu na emeryturę
Wiesławy Dąbrowskiej - dyrektora
zespołu ekonomiczno-administr-
acyjnego szkół - funkcję tę objął
Jarosław Rawski. 

Biorąc pod uwagę dynamiczny
przyrost liczby mieszkańców w gmi-
nie Piaseczno, a co za tym idzie,
zwiększenie zakresu zadań, w celu
sprawniejszej obsługi mieszkańców
burmistrz dokonał podziału najwięk-
szego do tej pory w urzędzie wydzia-
łu gospodarki komunalnej i mieszka-
niowej na: 

wydział utrzymania dróg i transpor-
tu publicznego, pod kierownictwem
Włodzimierza Rasińskiego. Zajmuje

się m. in. utrzymaniem dróg gmin-
nych, ulic i chodników, a także orga-
nizacją ruchu drogowego na tych dro-
gach, sprawami zajęcia pasa drogowe-
go, oznakowaniem dróg, transportem
zbiorowym i melioracją. 

wydział utrzymania terenów pu-
blicznych pod kierownictwem Grze-
gorza Chrabałowskiego. W swojej
kompetencji ma prowadzenie spraw
związanych z utrzymaniem terenów
zielonych, parków i skwerów, placów
zabaw etc., prowadzenie targowiska
miejskiego oraz cmentarza komunal-
nego, utrzymanie czystości na terenie
gminy, w tym gospodarkę odpadami
komunalnymi. 

wydział utrzymania mienia komu-
nalnego i zasobów mieszkaniowych,
pod kierownictwem Elżbiety Maku-
szewskiej, zajmuje się utrzymaniem
i remontami budynków mieszkanio-

wych i innych będących we władaniu
gminy. Prowadzi też sprawy związane
z lokalami użytkowymi, eksploatacją
sieci wodno-kanalizacyjnej oraz admi-
nistrowaniem zasobem mieszkanio-
wym gminy. 

Zmieniły się również kompeten-
cje poszerzonego wydziału ewidencji
działalności gospodarczej i spraw spo-
łecznych. Wydział ten dodatkowo zaj-
muje się prowadzeniem spraw doty-
czących kultury fizycznej i sportu,
a w szczególności nadzorem nad dys-
trybucją gminnych środków finanso-
wych na szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży na terenie gminy Piasecz-
no. Odpowiedzialny jest również za
współpracę z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz sprawy związane
z ochroną i promocją zdrowia. 

Zdzisław Lis - drugi zastępca burmi-
strza, ma 58 lat, jest żonaty, ma dwój-
kę dorosłych dzieci i 7-letniego wnu-
ka. Od 15 lat mieszka w Piasecznie.
Absolwent Wydziału Mechaniki Pre-
cyzyjnej Politechniki Warszawskiej.
Od 1985 do 2000 roku pracował
w Polkolorze, potem wyjechał na 4,5
roku do USA. Po powrocie zatrudnio-
ny w zakładzie Thomson Multimedia
Polska. Jako inżynier projektu nadzo-
rował zadania inwestycyjne w hucie
szkła. Z zamiłowania sportowiec.
Podczas swojej służby wojskowej
w Marynarce Wojennej występował
w reprezentacji Polski w siatkówce.
Uwielbia majsterkowanie i literaturę
sensacyjną.

Zdzisław Lis - drugi zastępca burmistrza 

Korzystaj z mapy!
W celu ułatwienia mieszkańcom i przyjezdnym orientacji w tere-
nie Urząd Miasta zainstalował nowe, podświetlane tablice z ma-
pami w ważnych punktach miasta oraz naklejki z planem Pia-
seczna na wszystkich przystankach w mieście.

Duża mapa całej gminy o wymia-
rach dwa na trzy metry ustawiona zo-
stała przed Urzędem Miasta, dwie
mniejsze tablice z planem miasta usy-
tuowano przy wejściu do Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz
w centrum miasta przy ul. Puławskiej.
Pięć następnych tablic zostanie wkrót-
ce rozlokowanych przy stacji PKP
w Piasecznie oraz w miejscowościach:
Zalesie Górne, Józefosław i Chylice.
Planowany jest zakup kolejnych tablic
z planami innych miejscowości. 

Ponadto w mieście, na wszyst-
kich wiatach przystankowych na-
klejone zostały plany miasta o roz-
miarach 60 na 70 cm, niestety,
w niektórych miejscach szybko
zniszczone przez wandali. Na wio-
snę planowane jest ich uzupełnie-
nie, liczymy też na obywatelską
postawę mieszkańców, którzy bę-
dą zwracać uwagę osobom demo-
lującym przystanki. 

Tablica z planem miasta przy ul. Puławskiej
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Sąd już otwarty 
W środę 30 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie nowego gma-
chu Sądu i Prokuratury Rejonowej w Piasecznie. Dzięki ogromne-
mu wsparciu finansowemu lokalnego samorządu instytucja ta
wróciła do Piaseczna po blisko 70 latach od momentu zniszcze-
nia siedziby sądu w czasie II wojny światowej. 

Gospodarzami uroczystości
otwarcia byli: Beata Waś, prezes
Sądu Okręgowego w Warszawie
oraz Józef Zalewski, burmistrz
Piaseczna. 

Wartą 17 mln zł inwestycję
w 70 proc. sfinansowała gmina
Piaseczno, która przekazała
również grunt pod jej budowę.
Takie zaangażowanie lokalnego
samorządu jest ewenementem
w skali kraju, co podkreślali za-
proszeni na uroczystość goście,
w tym Marian Cichosz, sekretarz
stanu w Ministerstwie Sprawie-
dliwości. - To istotne wydarze-
nie tworzy świetne warunki do
pracy dla sędziów i prokurato-
rów. Jestem pewien, że poziom
tej pracy będzie równie wysoki
jak poziom tego dzieła - oświad-

czył wiceminister. 
- Mimo niektórych sceptycz-

nych głosów zdecydowaliśmy się
na tę inwestycję, gdyż - jestem
o tym przekonany - na obecności
sądu w naszym mieście skorzy-
stają wszyscy mieszkańcy - po-
wiedział burmistrz Józef Zalew-
ski. Podkreślił równocześnie
ogromne zasługi byłego burmi-
strza Piaseczna Mariana Żukow-
skiego oraz radnych poprzednich
kadencji, którzy byli orędowni-
kami budowy tego obiektu. 

Po swoim wystąpieniu bur-
mistrz przekazał na ręce prezes
Sądu Okręgowego symboliczny
klucz „do spraw ludzkich”. Na-
stępnie gospodarze wraz z mini-
strem Marianem Cichoszem
i szefem warszawskiej prokuratu-

ry okręgowej Andrzejem Janec-
kim dokonali przecięcia wstęgi
i zaprosili wszystkich do zwiedza-
nia budynku. 

Goście mieli okazję obejrzeć
pomieszczenia biurowe, pokoje
dla świadków i zatrzymanych,
sale rozpraw, w tym salę z wy-
dzielonym przez kuloodporne
szyby miejscem dla oskarżo-
nych. Gmach posiada cztery
kondygnacje nadziemne i jedną
podziemną. Jest przystosowany
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. 

W piaseczyńskim sądzie,
którego prezesem została Mał-
gorzata Kosicka zatrudnionych
jest 13 sędziów. W budynku
mieści się także prokuratura re-
jonowa, która przeniosła się tu

z dotychczasowej siedziby przy
ul. Wojska Polskiego. 

Sąd, który obsługuje miesz-
kańców gminy Piaseczno, Gó-
ra Kalwaria, Konstancin-J-
eziorna, Lesznowola oraz
Prażmów, czynny jest w godz.:
pon. 8.30-15.00, wt-pt 8.30-
18.00. Mieści się przy ul. Ko-
ściuszki 14, w pobliżu urzędu
miasta oraz komendy powia-

towej policji. W strukturze
Sądu Rejonowego działają:
I Wydział Cywilny, II Wy-
dział Karny, III Wydział Ro-
dzinny i Nieletnich, IV Wy-
dział Ksiąg Wieczystych. 

Informacja ogólna
tel. 022 703 78 00

www.warszawa.so.gov.p

Burmistrz Józef Zalewski przekazuje symboliczny klucz do obiektu na ręce
Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie
Nr 391/XV/2007 z dnia 14.11.2007 r. zatwierdzo-
ne zostały następujące stawki:

Stawki podatku od 
nieruchomości na 2008 rok

Od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budyn-
ków - 0,62 zł od 1 m kw. po-
wierzchni, 
b) pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne, retencyjne lub
elektrowni wodnych - 3,38 zł. od
1 ha powierzchni, 
c) od pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku
publicznego - 0,23 zł od 1 m kw.
powierzchni, 

Od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych - 0,48 zł od 1 m
kw. powierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 18,00 zł
od 1 m kw. powierzchni użytkowej, 
c) zajętych na prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym - 8,06 zł od 1m kw.
powierzchni użytkowej, 
d) zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych
- 3,46 zł od 1 m kw. powierzchni
użytkowej, 
e) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicz-
nego - 5,78 zł od 1 m kw. po-
wierzchni użytkowej, 
f) letniskowych, garaży, komórek
- 5,02 zł od 1 m kw. powierzch-
ni użytkowej, 

Od budowli: 
a) 2 proc. ich wartości określo-
nej na podstawie art. 4 ust.
1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podat-
kach i opłatach lokalnych (tj.
Dz. U. z 2006 roku Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.) 

Praca w urzędzie
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza nabór 

na wolne stanowiska pracy: 

- inspektora nadzoru robót budowlanych w wydziale utrzymania
mienia komunalnego i zasobów mieszkaniowych

- inspektora nadzoru robót sanitarnych w wydziale utrzymania 
mienia komunalnego i zasobów mieszkaniowych

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.piaseczno.eu w dziale
„praca w Urzędzie” lub pod tel. 022 70 17 580

Czy biedni mogą mieszkać 

na terenie Miasta i Gminy Piaseczno? 

Nawiązując do artykułu Anny Żuber w „Kurierze Południowym” nr 1/2008 pod ty-
tułem „Wypędzili socjalne z Geodetów”, jako członek Społecznej Komisji Mieszka-
niowej w gminie Piaseczno, a także jako radny w latach 1998-2006 pragnę omówić
wpływ decyzji wynikających z tytułu powyższego artykułu na los setek rodzin, któ-
rych nie stać na kupno mieszkania na wolnym rynku lub budowę własnego domu.

W Społecznej Komisji Mieszkaniowej
pracowałem, będąc jednocześnie radnym.
W tym okresie gmina oddała do użytku
dwa bloki mieszkalne na ul. Urbanistów,
zakupiła i wyremontowała budynek przy
ul. Puławskiej 42a, co łącznie dało 107 lo-
kali. Ponadto przygotowano się do budo-
wy 230 mieszkań przy ul. Świętojańskiej
i Jerozolimskiej w Piasecznie. Program ten
nigdy nie spotkał się z brakiem zrozumie-
nia dla tych potrzeb w ówczesnej Radzie.
Po poznaniu wyraźnie sygnalizowanego
w tej sprawie kierunku i intencji Rady wy-
branej w listopadzie 2006 r. Społeczna
Komisja Mieszkaniowa zdecydowała, by
problem potrzeby mieszkań upublicznić.
Uzasadnione wieloma argumentami po-
trzeby przedstawiono w „Gazecie Piase-
czyńskiej” w artykułach: „Jak pomagać”
(maj 2007) oraz „Pilne potrzeby do bu-
dżetu 2008” (październik 2007). 

Ze zdziwieniem przyjmowano nieofi-
cjalne wiadomości o stosunku części rad-
nych do tak ważnego problemu jak potrze-
ba mieszkań dla „rodowitych” mieszkań-
ców miasta i gminy Piaseczno. Nie jest to
celowe wyróżnienie z grupy ok. 900 ocze-
kujących rodzin na ustawową pomoc
mieszkaniową gminy, ale paradoksalnie to
rozwój miasta i terenów gminy w demo-
kratycznym systemie spowodował naj-
większe zagrożenie dla wielu, którzy się tu
urodzili i często są już emerytami. Jest też
zjawiskiem zaskakującym, iż radni wybrani
często głosami tej grupy mieszkańców nie
tylko wstrzymali budowę przygotowanej
już inwestycji na ul. Świętojańskiej i Jero-
zolimskiej, ale idą dalej, proponując, by
działki te sprzedać i kupić tańsze na tere-
nie innej gminy. Odnosząc się do takiego
kierunku myślenia i propozycji Społeczna
Komisja Mieszkaniowa w dniu
16.10.2007 r. skierowała do przewodni-
czącej Rady Miejskiej w Piasecznie pismo

o następującej treści: 
Społeczna Komisja Mieszkaniowa

z niepokojem odbiera informacje o nega-
tywnym stosunku części radnych do przed-
stawionych przez Burmistrza propozycji
dotyczących realizacji ustawowego obo-
wiązku udzielania pomocy mieszkaniowej. 

Mając świadomość wielu potrzeb
i trudności finansowych gminy, Społeczna
Komisja Mieszkaniowa podjęła zakończo-
ną sukcesem inicjatywę poszukiwania me-
tody na tanie i szybkie pozyskiwanie po-
wierzchni mieszkaniowych. Przedstawiono
dwie propozycje: 
a) kontenery /używane/ - 600 zł/m kw.
pow. mieszkalnej; 
b) tanie technologie - 1800 ÷ 2000
zł/m kw pow. użytkowej pod klucz. 
Niepokojąca jest też nieoficjalna opinia, że
każdy swoje problemy winien rozwiązywać
samodzielnie. Tylko częściowe poznanie
kłopotów materialnych, ale i wielu nieza-
winionych nieszczęść w rodzinach daje
jednoznaczną odpowiedź, że nie w każdym
wypadku jest to możliwe. 

We współczesnej historii Piaseczna
z grup społecznych o najniższym statusie,
nie tylko materialnym, wyrastali i wyrastać
będą kontynuatorzy różnych odpowie-
dzialnych profesji i przedstawiciele twór-
czej inteligencji. 

Najbardziej i najpilniej oczekiwaną
formą pomocy jest ta nie w formie roz-
dawnictwa mieszkań, ale w formie możli-
wości ich wynajmu. Wieloletnie, bezsku-
teczne oczekiwania zbyt często są przyczy-
ną powstawania różnych patologii,
w pierwszej kolejności rodzinnych, a póź-
niej przeradzających się w społeczne. Tym-
czasem kwestionowanie już na etapie zało-
żeń i przygotowania do realizacji taniego
budownictwa socjalnego nie tylko w kon-
tekście ekonomicznym, ale i terytorial-
nym, jest upokarzające dla wielu miesz-

kańców miasta i gminy. Niegodnym jest,
by z powodu różnych trudności, które
wielu innym zostały oszczędzone, skazywać
setki rodzin na izolację społeczną i cywili-
zacyjną przez sygnalizowaną blokadę bu-
downictwa socjalnego na terenach zurba-
nizowanych. 

Społeczna Komisja Mieszkaniowa wy-
raża nadzieję, iż mimo ogromu różnych po-
trzeb i szczególnych trudności w tej kaden-
cji Rada przeznaczy wystarczające środki fi-
nansowe na realizację taniego budownic-
twa socjalnego. Pozwoli to na rozwiązanie
wielu ludzkich dramatów, uchroni gminę
od płacenia wysokich odszkodowań za nie-
wykonane wyroki eksmisyjne, ułatwi po-
rządkowanie miasta rozumiane przez two-
rzenie warunków do wykonywania remon-
tów, przebudowy lub wyburzania budyn-
ków warunkujących jego dalszy rozwój. 

Tymczasem taktyczne i demagogiczne
w argumentach zablokowanie działki, na
której można by budować (ul. Geodetów),
oraz wskazanie na ten cel działek, na któ-
rych obecnie nie można budować, przy
jednoczesnym braku środków w uchwalo-
nym budżecie na 2008 r. jest nie tylko po-
gardą dla wszystkich, którzy w oświadcze-
niach majątkowych mogą wpisać tylko na-
zwisko i daty urodzenia, ale i dramatem
beznadziei dla wielu rodzin i niebezpie-
czeństwem dla gminy, czego kolejny raz
uzasadniać nie wypada. 

Jeden z najbardziej demokratycznych
prezydentów Stanów Zjednoczonych
Ameryki John F. Kennedy powiedział: „Je-
żeli wolne społeczeństwo nie może pomóc
biednym, nie uratuje też bogatych”. De-
mokracja to nie problem korzyści, ale mo-
ralności. 

Jan Liwiński
Przewodniczący 

Społecznej Komisji Mieszkaniowej
w gminie Piaseczno

fot. T. Pawlak
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DDoossttaarrcczzaanniiee  wwooddyy::  

- wodociąg w ul. Dworcowej od ul. Jana Pawła II 
do ul. Sienkiewicza

- wodociąg w rejonie ul. Bociana Białego i ul. Dworkowej
w Wólce Kozodawskiej

- wodociąg w ul. Różanego Ogrodu w Chylicach 
- wodociąg Henryków-Urocze etap VI

Inwestycje, które rozpoczną się w tym roku i kon-
tynuowane będą w roku 2009
- Stacja Uzdatniania Wody Bobrowiec
- wodociąg w ul. Julianowskiej 
- SUW z własnym ujęciem wody przy ul. Geodetów

w Piasecznie

DDrrooggii  ggmmiinnnnee

- ul. Zgody wraz z 20 miejscami parkingowymi 
- budowa nowego parkingu wraz z infrastrukturą 

przy Urzędzie Miasta (122 miejsca parkingowe 
oraz 4 stanowiska dla autokarów) 

- ul. Modrzewiowa w Zalesiu Dolnym i ul. Poniatowskiego
- dokończenie budowy

- koncepcja ul. Żeromskiego po wschodniej stronie 
ul. Armii Krajowej oraz ul. Mazurskiej

Inwestycje, które rozpoczną się w 2008 roku i
kontynuowane będą w 2009 roku:
- plac Kisiela 
- plac Piłsudskiego
- al. Kalin od al. Kasztanów do torów PKP
- ul. Bukowa od ul. Granicznej do al. Kasztanów
- ul. Orzeszkowej od ul. Żeromskiego do ul. Prusa 

i od ul. Staszica w kierunku południowym
- ul. Prusa
- ul. Nowa
- ul. Sękocińska od ul. Mleczarskiej do ul. Puławskiej, bez

włączenia w ul. Puławską
- projekt ul .Towarowej wraz z parkingami od stacji PKP

do ul. Nadarzyńskiej
- ul. Leśnych Boginek w Zalesiu Górnym od ul. Wiekowej

Sosny do ul. Wisłockiego
- projekty dla: ul. Pomorskiej, al. Pokoju, ul. Orzechowej,

ul. Matejki, ul. Wesołej oraz ul. Stanisława Kostki
w Złotokłosie 

-    odtworzenie bruku na ul. Dębowej

GGoossppooddaarrkkaa  ggrruunnttaammii
ii nniieerruucchhoommoośścciiaammii::

- sieć cieplna z przyłączami ul. Kościelna i pl. Piłsudskiego
- sieć cieplna z przyłączami „Iwiczna II”
- koncepcja przebudowy i rozbudowy nieruchomości przy

ul. Puławskiej 5

Inwestycje, które rozpoczną się w 2008 roku
i kontynuowane będą w 2009 roku:
- projekt i przebudowa budynku po dawnej komendzie 

policji
- projekt rozbudowy siedziby urzędu miasta

OOśśwwiiaattaa  ii wwyycchhoowwaanniiee::

- likwidacja uszkodzeń sali gimnastycznej i części 
dobudowanej SP w Głoskowie

- modernizacja obiektu SP nr 2 w Zalesiu Dolnym

Inwestycje, które trwają lub rozpoczną się w 2008
roku i kontynuowane będą w 2009 roku:
- budowa Gimnazjum w Gołkowie wraz z boiskiem 

ze sztucznej nawierzchni
- budowa stołówki ze świetlicą przy SP w Chylicach
- budowa boiska ze sztucznej nawierzchni przy zespole 

szkół w Złotoklosie
- projekt budowy sali gimnastycznej przy SP nr 1
- budowa przedszkola w Zalesiu Górnym
- budowa przedszkola nr 8 w Piasecznie przy ul. ks. Józefa
- rozbudowa przedszkola w Głoskowie z dwu- na cztero-

oddziałowe 
- projekt boiska ze sztucznej nawierzchni i bieżni lekko

atletycznej przy Gimnazjum nr 1

- budowa boiska ze sztucznej nawierzchni przy Liceum 
Ogólnokształcącym

- koncepcja budowy sali gimnastycznej przy Liceum 
Ogólnokształcącym

GGoossppooddaarrkkaa  śścciieekkoowwaa
ii oocchhrroonnaa  wwóódd::

- dokończenie etapu V budowy kanalizacji 
w Zalesiu Górnym

- przykanaliki w Chyliczkach

Inwestycje, które trwają lub rozpoczną się w 2008
roku i kontynuowane będą w 2009 roku:
- kanalizacja Wólki Kozodawskiej w rejonie 

ul. Herbacianej Róży (etap II) 
- rozbudowa kanalizacji w Gloskowie
- kanalizacja i wodociągi w Woli Gołkowskiej 

i Robercinie
- projekt kanalizacji do budynków wielorodzinnych 

w Żabieńcu
- projekt kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi:

Złotokłos, Szczaki, Wólka Pracka, Henryków-Urocze, 
Runów

- projekt kanalizacji i wodociągu w Bobrowcu 
oraz ul. Pod Bateriami

FFuunndduusszz  SSppóójjnnoośśccii  --  pprrooggrraamm
ggoossppooddaarrkkii  wwooddnnoo--śścciieekkoowweejj::

- przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Piasecznie

- oczyszczalnia ścieków w Wólce Kozodawskiej
- magistrala wodociągowa i pompownia wodociągowa 

Raszyńska
- kanalizacja w Zalesiu Górnym etap VI
- kanalizacja w Żabieńcu i Siedliskach etap I
- kanalizacja w Zalesiu Dolnym etap II/2 oraz etap IV
- kanalizacja w Chylicach
- kanalizacja na osiedlu Orężna etap III
- kanalizacja w Żabieńcu i Jastrzębiu etap II
- kanalizacja w Jesówce
- kanalizacja w Józefosławiu i Julianowie

ciąg dalszy na stronie 5

Wykaz inwestycji na rok 2008

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Gadomski

fot. Ł. Gadomski
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Prace zgodnie z harmonogramem

OOśśwwiieettlleenniiee  uulliicc::

- Piaseczno - ul. Wyczółkowskiego
- Chylice - ul. Starorzecze
- Głosków - ul. Traktorzystów
- Złotokłos - ul. Warszawska, ul. Kolejowa, ul. Wawelska, 

ul. Wierzbowa
- Jesówka - ul. Leśnych Kwiatów
- Henryków-Urocze - ul. Słowicza, ul. Mokra
- Antoninów - ul. Radomska
- Kuleszówka - ul. Masztowa
- sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Głównej i Północnej 

w Gołkowie

Inwestycje, które trwają i kontynuowane będą w 2008 i w 2009 roku:
- projekt budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Geodetów, 

Ogrodowej i Granitowej oraz ul. Tulipanów i ul. Wiejskiej

IInnnnee::
- opracowanie koncepcji komunikacyjnej w gminie Piaseczno
- Studium wykonalności oraz koncepcja architektoniczno-przestrzenna 

zagospodarowania Centrum Sportu, Rekreacji i Turystyki 
„Kraina Rzeki Jeziorki” z wykorzystaniem terenów KS Piaseczno

- Monitoring: 3 kamery na osiedlu Przy Kamieniu, SP w Gloskowie
- Projekt rozbudowy żłobka miejskiego
- Ochotnicze Straże Pożarne - dokończenie przebudowy OSP Bobrowiec, 

budowa garażu OSP Złotokłos

Realizacja robót na wszystkich
zakontraktowanych obszarach obję-
tych projektem postępuje zgodnie
z harmonogramem. Na terenie roz-
budowywanej oczyszczalni ścieków
w Piasecznie pracownicy zaangażo-
wani są w roboty budowlane na 20
z bisko 50 obiektów. Rozpoczęły się
też roboty instalacyjne linii kablo-

wych do oświetlenia terenu, prze-
budowy istniejących linii napo-
wietrznych kolidujących z terenem
oczyszczalni oraz wodociągu dopro-
wadzającego wodę pitną do oczysz-
czalni. W kwietniu część nowo wy-
budowanych obiektów przejmują-
cych ścieki do oczyszczania zostanie
uruchomiona, dzięki czemu obec-

nie pracujące
zostaną podda-
ne moderniza-
cji. Zaawanso-
wane są rów-
nież prace
z w i ą z a n e
z przeróbką
osadów. 

W 45 proc.
zrealizowana
jest rozbudowa
oczyszcza lni
w Wólce Ko-
zodawskiej. Do
końca roku
2007 udało się
również wyko-
nać 881 mb.
magistrali wo-
d o c i ą g o w e j

w ulicy Mleczarskiej i tymczasowo
odtworzyć na niej nawierzchnię as-
faltową. Ruszyły roboty konstruk-
cyjne pompowni wodociągowej
Raszyńska. W szybkim tempie po-
stępuje też budowa kanalizacji na
obszarach objętych projektem.
W Żabieńcu i Siedliskach prace zo-
stały wykonane już w 95 proc.; na
pozostałych terenach zaawansowa-
nie robót sięga ok. 40 proc. Szcze-
góły obrazuje załączona tabela. 

Zbliża się również moment
rozstrzygnięcia przetargu na wyko-
nanie budowy kanalizacji sanitarnej
na osiedlu Orężna, w Żabieńcu, Ja-
strzębiu i Jesówce. Otwarcie ofert
planowane jest na 7 lutego 2008 r. 

Więcej informacji o projek-
cie gospodarki wodno-ściek-
owej w Piasecznie uzyskają Pań-
stwo w serwisie informacyjnym
www.fs.piaseczno.eu oraz pod
numerami tel. 0 22 701 76 56,
0 22 701 76 63. 

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

Małgorzata Idaczek

Mimo okresu zimowego prace na wszystkich terenach ob-
jętych projektem Funduszu Spójności zostały wznowione
po przerwie spowodowanej mrozem. Jednak cieplejsza
pogoda będąca z jednej strony sprzymierzeńcem, z drugiej
strony przy intensywnych opadach atmosferycznych po-
woduje utrudnienia na drogach. Prosimy mieszkańców
o cierpliwość i zapewniamy, iż czynimy wszelkie starania,
aby poprawić stan dróg, a wszyscy wykonawcy zobowią-
zani są na bieżąco utrzymywać ich przejezdność.

Prace nad nową oczyszalnią ścieków w Piasecznie

Zima w mieście
Zachęcamy dzieci i młodzież z gminy Piaseczno do aktywnego spędzania nadcho-
dzących ferii zimowych (11-22 lutego), na zajęciach organizowanych przez szkoły,
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Szkoły
Tej zimy w akcji uczestniczy osiem

szkół z terenu naszej gminy: Zespoły
Szkół w Złotokłosie, Gołkowie, Jazga-
rzewie i Chylicach, Szkoła Podstawowa
nr 5 w Piasecznie i SP w Głoskowie
oraz Gimnazja nr 1 i nr 2 w Piasecznie.
Na uczniów czekają atrakcje w postaci
m. in.: wycieczek do kina, na lodowi-
sko, do muzeów. Zajęcia dla ponad
1100 dzieci organizowane są w godz.
9.00-14.00. Na ten cel gmina przezna-
czyła w tym roku 200 tys. zł. 

GOSiR
W Gminnym Ośrodku Sportu

i Rekreacji przy ul. Sikorskiego 20

pod okiem doświadczonych instrukto-
rów będzie można: popływać, pograć
w kosza, piłkę nożną, tenisa stołowego
oraz spróbować wspinaczki. Oprócz
hali głównej udostępniona będzie też
hala Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul.
Szkolnej 14. W ramach bezpłatnych
zajęć od godz. 8.30 do 15.30 zorgani-
zowane będą także posiłki dla dzieci.
Na 20 lutego organizatorzy przewidu-
ją olimpiadę zimową z udziałem
wszystkich chętnych grup zimowisko-
wych szkolnych i sekcji treningowych.
Tel. 022 716 66 00

Ośrodek Kultury
Dzieci i młodzież mogą wziąć

udział w warsztatach fotografowania,

rysowania i śpiewu. We wtorki odby-
wać się będą również gry strategiczne.
Zainteresowanych kulturą Chin zapra-
szamy do Muzeum Regionalnego na
warsztaty dla uczniów szkół podstawo-
wych „Chiński Nowy Rok”. Tam też
będzie można własnoręcznie zrobić
wielkanocną palmę i pisanki. 

Zajęcia w Ośrodku Kultury przy
ul. Kościuszki 49 - zgłoszenia Bogu-
sia Rososzczuk, tel. 756 76 00,
0509 300 360

Zajęcia w Muzeum Regionalnym
w Piasecznie - tel. 022 737 23 99

Na wszystkie zajęcia wstęp
wolny! 

Klip o Piasecznie
Zapraszamy do obejrzenia krót-

kiego filmu promocyjnego o Piasecz-
nie. Jest on dostępny na stronie in-
ternetowej gminy www.piaseczno.eu.
Klip trwa trzy minuty i jest podzielo-
ny na dwie części. W pierwszej
w rytm szybkiej muzyki techno prze-
platane są sceny pokazujące dyna-
miczny rozwój gminy, w drugiej czę-
ści już przy innym podkładzie mu-
zycznym ukazane są walory tury-
styczne i rekreacyjne. Teledysk, któ-
ry w skrócie przedstawia m.in. naj-
ważniejsze imprezy plenerowe w Pia-
secznie, powstawał od wiosny 2007

roku, a jego premiera
na witrynie interneto-
wej miała miejsce
w pierwszych dniach
stycznia 2008 roku.
Tylko podczas pierw-
szych kilku dni obec-
ności w sieci zanoto-
wano ponad pięćset
ściągnięć klipu przez
internautów, a na fo-
rach dyskusyjnych roz-
gorzała dyskusja na je-
go temat. Film dostępny także
w wersji DVD ma być pomocny przy

promocji gminy podczas różnego ro-
dzaju konferencji, spotkań i targów.

fot. Ł. Gadomski

fot. Ł. Wyleziński
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O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru obejmującego działki zlokalizowa-
ne przy Al. Róż w obrębie 15 ozn. nr. ew. 21/69, 21/158

Stosownie do art. 17 pkt. 10 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (DzU Nr 80 poz. 717) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie: Nr 1488/LVII/06
z dnia 23.10.2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części miasta Piaseczna, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna, dla obszaru obejmującego
działki zlokalizowane przy Al. Róż w obrębie 15 ozn. nr. ew. 21/69, 21/158, wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko, w dniach od 15.02.2008 r. do 7.03.2008, w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gmi-
ny Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie. 

Dyskusja publiczna nad przyjętym w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
18. 02.2008 r. w godz. od 10.30 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 miejscowego,
może składać uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 21.03.2008

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA0621/ZP/10/08 - OGŁOSZENIE 

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

Burmistrz Józef Zalewski 
zalewski@piaseczno.eu
Zastępcy Burmistrza
- Bogdan Temoszczuk
temoszczuk@piaseczno.eu 
- Zdzisław Lis
lis@piaseczno.eu

Rada Miejska 
rada@piaseczno.eu
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W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego części wsi Wola Gołkowska: (obszar „I”) zatwier-
dzonego uchwałą Nr 393/XXIII/1997 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26
marca 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego Nr 71, poz. 363 z dnia 14 grudnia
1998 r.), części wsi Wola Gołkowska II (obszar „III”) zatwierdzonego uchwałą
Nr 329/XIX/1999 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 1999r. (Dz.
Urz. Woj. Maz. Nr 39, poz. 329 z dnia 22 marzec 2000 r.), części wsi Wola Goł-
kowska (obszar „II”) zatwierdzonego uchwałą Nr 832/XXXVII/2001 Rady Miej-
skiej w Piasecznie z dnia 21 marca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 86, poz. 898
z dnia 6 maja 2001 r.) 

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (DzU Nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miej-
ską w Piasecznie Uchwały Nr 449/XVI/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12.12.2007
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego części wsi Wola Gołkowska: (obszar „I” - dz. nr ew.: 164, 165/1, 165/2,
165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 165/7, 165/8, 166/1, 166/2, 166/3, 167/1, 167/2, 168, 169,
176/1, 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 176/6, 177/1, 177/2, 177/3, 177/4, 177/5, 177/6,
177/7, 178/3, 178/4, 178/5, 178/6, 178/7, 178/8, 178/9, 178/10, 178/11, 178/12,
178/13, 178/14, 178/15, 178/16, 178/17, 178/18, 178/19, 178/20, 178/21, 178/22,
178/23, 179, 180, 181, 182, 183) zatwierdzonego uchwałą Nr 393/XXIII/1997 Rady Miej-
skiej w Piasecznie z dnia 26 marca 1997 r. (z. Urz. Woj. Warszawskiego Nr 71, poz. 363
z dnia 14 grudnia 1998 r.), części wsi Wola Gołkowska II (obszar „III”- dz. nr ew.: 238,
263, 264) zatwierdzonego uchwałą Nr 329/XIX/1999 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
29 grudnia 1999r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 39, poz. 329 z dnia 22 marzec 2000 r.), czę-
ści wsi Wola Gołkowska (obszar „II”- dz. nr ew.: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99) za-
twierdzonego uchwałą Nr 832/XXXVII/2001 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 marca
2001 r. (z. Urz. Woj. Maz. Nr 86, poz. 898 z dnia 6 maja 2001 r.) obejmującej obszary
zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały. 
Przedmiotem zmian planów jest zmiana zasad obsługi komunikacyjnej. 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski na piśmie
należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w termi-
nie nie dłuższym niż 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia. Wniosek powi-
nien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz ozna-
czenie nieruchomości, której dotyczy. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA0621/ZP/5/08 - OGŁOSZENIE 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części wsi BĄKÓWKA - etap I zatwierdzonego uchwałą
Nr 575/XXVI/2004 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2004 r. (Dz.
Urz. Woj. Maz. Nr 240, poz. 6446 z dnia 20 września 2004 r.)

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (DzU Nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały
Nr 448/XVI/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12.12.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi części wsi BĄKÓWKA -
etap I zatwierdzonego uchwałą Nr 575/XXVI/2004 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2004
r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 240, poz. 6446 z dnia 20 września 2004 r.), obejmującej obszar zgodnie z za-
łącznikiem graficznym do uchwały. 

Przedmiotem zmiany planu jest zmiana zasad obsługi komunikacyjnej na działkach nr ew.: 3/4, 3/9,
3/10, 5/3. 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski na piśmie należy skła-
dać 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 ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA0621/ZP/6/08 - OGŁOSZENIE 

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Józefosław I (zmiana klasyfikacji istniejącej ulicy Sasanki). 

Stosownie do art. 17 pkt. 10 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (DzU Nr 80 poz. 717) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Józefosław I realizowanego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Piasecz-
nie Nr 128/VII/2006 z dnia 14.03.2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław I zatwierdzonego uchwałą Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr 1124/XLVI/2006 z dnia 31.01.2006 r. (DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 56 poz.
1781 z dnia 22.03.2006 r.). zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna (zmiana klasyfikacji istniejącej ulicy
Sasanki), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.02.2008 r. do 7.03.2008,
w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie. 

Dyskusja publiczna nad przyjętym w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
18. 02.2008 r. w godz. od 16.30 do 18.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejsco-
wego, może składać uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 21.03. 2008 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA0621/ZP/12/08 - OGŁOSZENIE 

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (DzU Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.
z późn. zm.) w związku z wpłynięciem wniosku inwestora: Gminy Piaseczno
05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu loka-
lizacji inwestycji celu publicznego polegającą na budowie oczyszczalni ście-
ków komunalnych (z miejscowości: Złotokłos, Runów, Henryków Urocze,
Szczaki, Wólka Pracka) obejmującej trzy budynki techniczne i cztery zbiorni-
ki technologiczne na działce nr ew. 4/9 we wsi PGR Runów przy ul. Solidar-
ności, iż decyzją z dnia 22.01.2008 r. znak UiA 7331/G/CP/7/08 ustaliłem lo-
kalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie oczyszczalni
ścieków komunalnych ( miejscowości: Złotokłos, Runów, Henryków Urocze,
Szczaki, Wólka Pracka) obejmującej trzy budynki techniczne i cztery zbiorni-
ki technologiczne na działce nr ew. 4/9 we wsi PGR Runów przy ul. Solidar-
ności gm. Piaseczno. 

Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy, po zapo-
znaniu się z tematem, mają prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego w Warszawie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od
dnia niniejszego obwieszczenia. 

(Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać isto-
tę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające
to żądanie). Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pok. 48. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA 0621/G/CP/7/08 - OGŁOSZENIE 

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego
ulicami: Szpitalną, Korczaka, Zagajnikową, Sienkiewicza, Gerbera, Czajewi-
cza oraz projektowaną ulicą zlokalizowaną przy szpitalu, 

Stosownie do art. 17 pkt. 10 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU Nr 80 poz. 717) oraz Nr 1455/LVI/2006 z dnia
21 września 2006 r. Rady Miejskiej w Piasecznie o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zawiadamiam o wyło-
żeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go części miasta Piaseczna, dla obszaru ograniczonego ulicami: Szpitalną, Korczaka, Zagajni-
kową, Sienkiewicza, Gerbera, Czajewicza oraz projektowaną ulicą zlokalizowaną przy szpita-
lu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.02.2008 r. do 7.03.2008,
w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie. 
Dyskusja publiczna nad przyjętym w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 18. 02.2008 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 Mia-
sta i Gminy Piaseczno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21.03.2008 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA0621/ZP/11 /08 - OGŁOSZENIE 

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Puławską,
Młynarską, Warszawską, Chyliczkowską

Stosownie do art. 17 pkt.10 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (DzU Nr 80 poz. 717) oraz Nr 1363/LIII/06 z dnia 06.07.2006 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
miasta Piaseczna teren śródmieścia, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna, dla obszaru ograniczonego
ulicami: Puławską, Młynarską, Warszawską, Chyliczkowską, wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 15.02.2008 r. do 7.03.2008, w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno,  przy ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie.
Dyskusja publiczna nad przyjętym w projekcie planu miejscowego  rozwiązaniami odbędzie się w  dniu
18. 02.2008 r. w godz. od 12.30 do  14.00 w sali konferencyjnej Urzędu  Miasta i Gminy Piaseczno.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,
może składać uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia  21.03.2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA0621/ZP/13 /08 - OGŁOSZENIE 
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1% dla organizacji
pożytku publicznego

Wszystkie organizacje pozarządowe zarejestrowane w krajowym rejestrze ze
statusem Pożytku Publicznego mogą zwracać się z prośbą o wsparcie w postaci
1% odpisu z podatku od wynagrodzeń. Zachęcamy do tej formy wsparcia, zwłasz-
cza że w tym roku wprowadzono ułatwienia. Wystarczy, że w formularzu PIT
wpiszemy w odpowiedniej rubryce, dla kogo chcemy przeznaczyć swój 1% po-
datku. Pieniądze trafią bezpośrednio do wybranej organizacji bez potrzeby cho-
dzenia na pocztę czy do banku. 

Podajemy adresy stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy, które
zwróciły się do redakcji „Gazety Piaseczyńskiej” z prośbą o umieszczenie infor-
macji na ich temat: 

Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna
pl. Piłsudskiego 10
05-500 Piaseczno
Nr KRS: 0000269712

Katolickie Stowarzyszenie 
Niepełnosprawnych Archidiecezji 
Warszawskiej, ul. Deotymy 41
01-441 Warszawa
Nr KRS: 0000215585

LKS Perła
ul. Traugutta 10
05-504 Złotokłos
Nr KRS: 000232933

Chorągiew Stołeczna 
ZHP - Hufiec Piaseczno
pl. Piłsudskiego 4
05-500 Piaseczno
Nr KRS: 0000268913

Serdeczne podziękowania Panu Andrzejowi Mizerskiemu za hojność i wsparcie
akcji charytatywnej Radosna Wigilia 2007, dzięki której uszczęśliwiliśmy i daliśmy
wiarę w marzenia wielu ludziom, składa Komitet Organizacyjny.

PODZIĘKOWANIA

Serdeczne podziękowania Panu Andrzejowi Kossowskiemu za niezwykłe,
bezinteresowne zaangażowanie w porządkowanie ulicy Górnej w Głoskowie
składają współmieszkańcy i personel ośrodka zdrowia w Głoskowie.

PODZIĘKOWANIA

SPRAWOZDANIE Z BUDOWY POMNIKA
PAPIEŻA JANA PAWŁA II W PIASECZNIE

Program powstania zawarty
w wysłanych zaproszeniach prze-
widywał następujące tematy: 
1. Sprawozdanie z realizacji przy-
jętego zadania i przedstawienie
rozliczenia finansowego; 
2. Określenie celu i sposobu wy-
korzystania powstałej kwoty oraz
podjęcie przez zebranych człon-
ków komitetu stosownej decyzji; 
3. Rozwiązanie się Społecznego
Komitetu Budowy Pomnika Papie-
ża Jana Pawła II w Piasecznie. 

Spotkanie otworzyła pani Ewa
Dudek - Prezes Towarzystwa Przy-
jaciół Piaseczna, członek

Komitetu Budowy Pomnika,
a jednocześnie dyrektor Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Pia-
secznie. Następnie głos zabrał
przewodniczący Komitetu - bur-
mistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski, przedstawiając
w skrócie historię przedsięwzięcia
od pomysłu, poprzez wiele różno-
rodnych trudności formalnopraw-
nych i wykonawczych, aż do za-
kończenia jego budowy i poświę-
cenia przez Jego Ekscelencję abp.
Kazimierza Nycza - Metropolitę
Warszawskiego - w dniu 15 wrze-
śnia 2007 roku. W dalszym wystą-
pieniu złożył sprawozdanie finan-
sowe, które skrócie i według doku-
mentów wygląda następująco: 

od darczyńców wpłynęła łączna
kwota 89 853,83 zł; 

wydatki zamknęły się w kwocie:
80 389,82 zł. 

Pozostałą kwotę w wysokości:
9464,01 zł prezes TPP pani Ewa
Dudek zaproponowała przekazać
na konto działającego również
w strukturze TPP Komitetu Odbu-
dowy i Renowacji Cmentarza Pa-
rafialnego w Piasecznie (przy ul.
Kościuszki 49). 

Przedstawioną propozycję ze-
brani przyjęli przez aklamację
(oklaskami), a członkowie Komite-
tu Budowy Pomnika Papieża Jana
Pawła II jednogłośnie głosowali za
wnioskiem. 

W dalszej części spotkania
obecnym na nim darczyńcom,
a także członkom Komitetu wrę-
czono pamiątkowe miniaturki po-
mnika Jana Pawła II. 

Łączna ilość darczyńców wy-
niosła 50 pozycji rejestru, w tym: 
- podmioty gospodarcze wpłaciły
kwotę 85 033,43 zł; 
- osoby prywatne wpłaciły kwotę
4820,40 zł. 

Przewodniczący i członkowie
Społecznego Komitetu Budowy
Pomnika Papieża Jana Pawła II
składają szczególnie serdeczne po-
dziękowania wszystkim darczyń-
com i firmom sponsorującym
wkładem pracy lub materiałami,
pracownikom gminy z wydziału in-
westycji oraz pani Bożenie Długo-
łęckiej (właścicielce zakładu ka-
mieniarskiego w Piasecznie) za
nienormowany czas i osobisty
wkład pracy. 

Projektantem pomnika jest
prof. Andrzej Bissennik. Skład
osobowy Społecznego Komitetu
Budowy Pomnika Papieża Jana
Pawła II w Piasecznie przedstawiał
się następująco: 

1. Józef Zalewski - przewodniczący
2. ks. dr Dariusz Gas - proboszcz
parafii św. Anny w Piasecznie
3. Ewa Dudek - prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Piaseczna
4. Krzysztof Kalinowski
5. Jacek Jerczyński
6. Gerard Burzyński
7. Jan Liwiński
8. Julian Godos

Po zakończeniu części progra-
mowej, przy kolędach pięknie
śpiewanych przez zespół wokalny
Fango działający przy Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w Pia-
secznie, prowadzony przez panią
Agnieszkę Rucińską, uczestnicy
spotkania podzielili się opłatkiem -
jak tradycyjnie i corocznie czyni
Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna
w gronie swoich członków, sympa-
tyków i zaproszonych gości. 

W imieniu Społecznego Komitetu
Budowy Pomnika: 

Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Piaseczna - Ewa Dudek

Burmistrz Miasta i Gminy Pia-
seczno - Józef Zalewski

Proboszcz parafii św. Anny
w Piasecznie - ks. dr Dariusz Gas

WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH
Uprzejmie przypominamy, że termin ważności książeczko-
wych dowodów osobistych upływa z dniem 31 marca
2008 r., jednak od 1 stycznia 2008 r. dokumenty te nie
uprawniają do przekraczania granic RP. 
Jednocześnie informujemy, że wnioski o wymianę dowodu osobistego są przyjmowa-
ne na dotychczasowych zasadach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
nie będzie prowadziło polityki karania osób, które do dnia 31 grudnia 2007 r. nie zło-
żyły wniosków o wymianę dowodu osobistego. Niemniej nie można wykluczyć, że wo-
bec osób, które będą uchylały się od obowiązku posiadania ważnego dowodu osobi-
stego po dniu 1 kwietnia 2008 r., zostaną zastosowane sankcje karne.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PIASECZNIE
NAJAKTYWNIEJSZĄ BIBLIOTEKĄ MAZOWSZA

17 XII 2007r. w Mazowiec-
kim Centrum Kultury i Sztuki
w Warszawie miało miejsce
uroczyste rozdanie nagród zwy-
cięzcom kolejnej, czwartej już
edycji Konkursu dla Bibliotek
Warszawy i Mazowsza „Z kar-
tek szelestem”

Biblioteka Publiczna w Pia-
secznie po raz kolejny brała
udział w konkursie i po raz kolej-
ny została nagrodzona: 

w kategorii Najaktywniejsza
Biblioteka Mazowsza zajęła
I miejsce ze szczególnym wyróż-
nieniem; 

w kategorii Najciekawsza
Inicjatywa Promująca Czytelnic-
two zajęła II miejsce

w kategorii Księgozbiór
Najintensywniej Wykorzysty-
wany zajęła III miejsce

Nagrodami były książki. Księgo-
zbiór piaseczyńskiej Biblioteki wzbo-
gacił się o 55 egzemplarzy nowości
wydawniczych (beletrystyka, literatu-
ra popularnonaukowa, albumy). 

Do konkursu Biblioteka zgło-
siła również czytelników najwię-
cej czytających. 

Sześć osób otrzymało dy-
plomy z tytułem „Czytelnik-
Rekordzista Mazowsza”: w ka-
tegorii wiekowej 6-12 lat II
miejsce Daria Hałuszko wyróż-
nienie Agnieszka Kabacińska;

w kategorii wiekowej 13-
20 lat
I miejsce Marcin Kopyt
II miejsce Edyta Deja
III miejsce Maria Szynkielewska

w kategorii pow. 21 lat
I miejsce Ewa Krasowska

Nagrodami dla czytelników rów-
nież były książki. 

Organizator konkursu Mazo-
wieckie Centrum Kultury i Sztu-
ki podkreśla, że najważniejszym
celem konkursu była promocja
czytelnictwa oraz wyróżnienie
najaktywniejszych bibliotek peł-
niących w swych środowiskach
rolę kulturotwórczą. 

W ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa”
ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biblioteka Publiczna w Piasecznie wraz z filiami otrzymała w 2007
r. dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych, które po-
zwoliło na powiększenie stanu księgozbioru o 1126 egzemplarzy
nowych książek i wydawnictw multimedialnych. Zakup książek
był zrealizowany w miesiącach wrzesień-listopad 2007 r.

WIEŚ CUP 2008
HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

12 II - 14 II 2008
Hala Sportowa Szkoły Podstawowej

w Zalesiu Górnym
12 II godz. 9.00 - klasy 3-4 (rocz.1997-1998)

klasy 5-6 (rocz. 1995-1996)
13 II godz. 9.00 - klasy gimnazjalne (1992-94)

14 II godz. 9.00 - kategoria open
Drużyny 8-osobowe (3 rezerwowych)

ZGŁOSZENIA: DO 10 II 2008 r.
Łukasz Kamiński tel.691-015-455

l.kaminski@piaseczno.com.pl, www.hufiecwatra.pl
WPISOWE: 30 zł.

Z A P R A S Z A M Y !
ORGANIZATORZY: 

PATRONAT:

Gmina 
Piaseczno Parafia Zalesie Górne

ZHR PIASECZNO

Dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Piasecznie serdecznie dziękują za podarowanie z okazji Świąt Bożego Na-
rodzenia wspaniałych upominków i słodyczy firmom: TELEPIZZA - PIA-
SECZNO, AUCHAN, MAXDATA, AGORA SA., RADIO ZŁOTE PRZEBO-
JE, WYDAWNICTWO FOLK, EUROZET, TYGODNIK PPOPCORN, RA-
DIO WAWA, P. WROTKOWIE - SKLEP MARIOLA ORAZ BIURO PRO-
MOCJI I INFORMACJI UMiG PIASECZNO. 

Szczególne podziękowania dla uczestników i organizatorów akcji
Świąteczny Okruch Serca 2007 na czele z Katarzyną Hernik, Dariuszem
Parolem i Grzegorzem Rowińskim. Dziękujemy za wielkie serce!

PODZIĘKOWANIA

Dotacja dla biblioteki

W dniu 18 grudnia 2007 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Piasecznie odbyło się spotkanie Społecznego Komitetu Budowy
Pomnika Papieża Jana Pawła II w Piasecznie z zaproszonymi gośćmi.
Komitet działał w strukturze Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna, groma-
dząc na specjalnie powstałym koncie środki finansowe od darczyńców.



W południe odbywały się
ciekawe pokazy dla dzieci,
a wieczorem zagrały gwiazdy:
Katarzyna Cerekwicka i Vava-
muffin. W ramach Światełka do
Nieba w Piasecznie wystrzelono
kilka tysięcy rakiet. Nad głowa-
mi oglądających rozbłyskały róż-
norodne bomby kuliste, palmy
i gwiazdy, a fontanny pirotech-
niczne utworzyły serce symboli-
zujące znak WOŚP.

Dzięki zaangażowaniu ok.
200 wolontariuszy, służb miej-
skich, determinacji organizato-
rów i zainteresowaniu mieszkań-
ców tegoroczny koncert na pew-
no długo pozostanie w pamięci
uczestników i z pewnością zachę-
ci do pobicia rekordu zebranej
kwoty w przyszłym roku. 

Ośrodek Kultury w Piasecznie
serdecznie dziękuje za pomoc
i zaangażowanie w XVI Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy: 

Pani Dyrektor Gimnazjum
nr 2 Agnieszce Malarczyk - za za-
ufanie, odwagę i wszelką pomoc; 

Sztabowi działającemu przy

Ośrodku Kultury, a zwłaszcza
Karli i Michałowi - za nieprze-
spane noce i logistykę; 

WSZYSTKIM WOLONTA-
RIUSZOM ZBIERAJĄCYM i ich
rodzicom - za wielkie serce i de-
terminację; 

WSZYSTKIM WOLONTA-
RIUSZOM pracującym w sztabie
w dniu imprezy za 
ciężką pracę, dobry humor
i ogromną odpowiedzialność; 

Całym rodzinom: Lachów,
Tyszków, Bernasiewiczów, Ślu-
sarczyków - za ciężką pracę; 

Wolontariuszom jeżdżącym -
za opiekę; 

Wolontariuszom liczącym - za
ból głowy i wytrwałość; 

Marcinowi Stachurze i SSQuad
- za pomysłowość; 

IMOLI i panu Zbigniewowi
Niedziałkowi - również za pomy-
słowość; 

Grzegorzowi Szestowickiemu -
za największe serce w Piasecznie
i tradycyjne wykarmienie wolon-
tariuszy; 

Chatce Spełnionych Marzeń
w Głoskowie - za fantastyczny bal
dla dzieci; 

Dorocie Kłos i Agacie Marcin-
kowskiej - za opiekę medyczną; 

Zuzannie Pryć i jej uczniom -
za dekorację sali gimnazjum; 

Pizzerii DOMINIUM - za wy-
karmienie artystów; 

Ochotniczej Straży Pożarnej
w Piasecznie - za czuwanie; 

Państwowej Straży Pożarnej
w Piasecznie - również za czuwa-
nie; 

Straży Miejskiej w Piasecznie -
za opiekę; 

Firmie SECURITYPOL - za
bezpieczeństwo podczas impre-
zy; 

Komendzie Powiatowej Policji
w Piasecznie, a zwłaszcza Grze-
gorzowi Rytce i Pawłowi Ślusar-
kowi, za zabezpieczenie wolonta-
riuszy i dobre słowo; 

Wydziałowi Promocji Gminy
w Piasecznie - za profesjonalny
pokaz sztucznych ogni; 

Piaseczyńskim sklepom i hi-
permarketom: AUCHAN, LE-
ROY MERLIN, KAUFLAND,
ALMA, LIDL, FASHION HO-
USE, TESCO - za zgodę na
zbiórkę; 

Firmie MARCPOL w Leszno-
woli - za zgodę na zbiórkę; 

Stacjom benzynowym: SHELL,
ORLEN, JET w Piasecznie - za
zgodę na zbiórkę; 

Firmie LEGRO - za profesjo-
nalne nagłośnienie i oświetlenie
sali; 

Pracownikom Banku PKO S.
A. oddział w Piasecznie - za prze-
kazanie pieniędzy; 

Barbarze Ogilbie i Eli Zarych-
czyńskiej - za czuwanie od strony

finansowej nad wydarzeniem; 
Dyrekcji, pracownikom, rodzi-

com i dzieciakom z przedszkoli:
Zebra, Świat Bajek Smyk, Bajka -
za pomysły i otwarte serduszka; 

Dyrekcji, pracownikom
i uczniom szkół: Gimnazjum nr
2 w Piasecznie, Podstawowej nr
2 w Piasecznie, Podstawowej nr
5 w Piasecznie, Gimnazjum nr
4 w Gołkowie, Zespołu Szkół
w Jazgarzewie, Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Piasecznie, Zespołu
Szkół nr 2 „Platerówka”; 

Klubowi Sportowemu „Grawi-
tacja” - za dostarczenie sporej
dawki emocji; 

Teatrowi Gagatki Beatki Ojco-

wie i Matki - za to, że jak zwykle
są tam, gdzie ich potrzebują; 

Firmie LYRECO Polska S. A. -
za zgodę na zbiórkę; 

Małgorzacie Iwanow - za lote-
rię; 

Darkowi Parolowi - za ciężką
pracę i wyrozumiałość; 

Marianowi Wrotkowi - za pro-
fesjonalizm; 

WSZYSTKIM LUDZIOM
DOBREJ WOLI; 

Wszystkim, którzy byli z nami,
a ich pominęliśmy; 

Wszystkim mieszkańcom Pia-
seczna i okolic za hojność; 

Fundacji WOŚP i Jurkowi
Owsiakowi za wytrwałość. 
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OOśśrrooddeekk  KKuullttuurryy  ww PPiiaasseecczznniiee  --  LLUUTTYY  22000088
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

IMPREZY:

10.02 godz. 16.00 Bajkowa niedziela dla maluchów - spektakl 
muzyczny „Warzywko” oparty na tekstach 
Brzechwy - Teatr Wariacja, wstęp 8 zł

29.02  godz. 11.30, 12.30      Filharmonia Narodowa -  Estrada  Kameralna,
wstęp 4 zł

01.03  godz. 12.00 - 23.00 Sala Ośrodka Kultury Piaseczno 
- XIII Piaseczyński  Zlot Piosenki Różnej            

12.30 Przysłuchania konkursowe - nominacja do 
Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie

19.00 Koncert gwiazd:
- PRZEMYSŁAW BOGUSZ (laureat XII PZPR)
- ZESPÓŁ REPREZENTACYJNY
- Koncert laureatów XIII PZPR
wstęp 15 zł

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, LUTY - 2008

09.02 10.00-15.00 GOSIR X GRAND PRIX PIASECZNAW TENISIE
STOŁOWYM 

10.02 9.00-16.00 GOSIR TURNIEJ PIŁKI NOZNEJ CHŁOPCÓW 
R. 1998

8.00-16.00 GOSIR ZIMA W MIEŚCIE 2008 
(ZAJĘCIA W/G ODRĘBNEGO PLANU)

16.02 9.00-16.00 GOSIR TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW 
R.1993 O PUCHAR  VICTORII

20.02 9.00-13.00 GOSIR MAŁA OLIMPIADA ZIMOWA-
PIASECZNO 2008

23.02 9.00-16.00 GOSIR TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW 
R. 1991 O PUCHAR VICTORII

24.02 8.00-13.00 GOSIR MISTRZOSTWA MAZOWSZA W PIŁCE 
NOŻNEJ KOBIET - JUNIORKI 

13.00-18.00
29.02 20.00-23.00 GOSIR GALA BOKSU 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Sikorskiego 20

- SENIORKI

Piaseczno dla WOŚP
94 728,06 złotych zebrano podczas XVI Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Piasecznie. Zorganizowana w Gimnazjum
nr 2 przy al. Kalin impreza przyciągnęła łącznie kilka tysięcy osób. 

Zespół Reprezentacyjny 
w Piasecznie
Gościem specjalnym XIII Piaseczyńskiego Zlotu Piosenki Różnej bę-
dzie Zespół Reprezentacyjny. Liderami grupy są znani dziennikarze te-
lewizyjni - Jarosław Gugała oraz Filip Łobodziński. Koncert odbędzie
się 1 marca o godz. 19.00 w Ośrodku Kultury przy ul. Kościuszki 49

Zespół Reprezentacyjny to
grupa muzyczna wywodząca się
z kręgu kultury studenckiej,
działająca aktywnie w latach 80.,
zaliczana do nurtu poezji śpie-
wanej. W jej repertuarze znaj-
dowały się głównie utwory za-
czerpnięte z twórczości Lluísa
Llacha i Georgesa Brassensa,
które muzycy sami tłumaczyli
i aranżowali. W 2005 grupa
wznowiła działalność. 

W czerwcu 2007 Zespół na-
grał na żywo nowe piosenki, któ-
re ukazały się na płycie w grud-
niu. Płytę „Kumple to grunt”
promuje utwór „Król” z gościn-
nym udziałem: Katarzyny Nosow-
skiej, Muńka Staszczyka, Tomasza
Lipińskiego, Adama Nowaka,
Wojciecha Waglewskiego, Graba-
ża i Marcina Świetlickiego.
W tym samym czasie w Hiszpanii
ukazał się dwupłytowy album
„Homenatge a Lluís Llach. Si
véns amb mi”, będący hołdem dla
Lluisa Llacha. Znalazło się tam
nagranie Zespołu „Jeszcze”. 

Nagrania, zdjęcia i informacje
www.zr.art.pl

Zespół Reprezentacyjny (od lewej):  Filip Łobodziński, Jarosław Gugała, 
(z tyłu) Marek Wojtczak, Marek Karlsbad

Fot. Adam Kozak

Fot. D. Ciosek

Koncert Katarzyny Cerekwickiej podczas XVI Finału WOŚP w Piasecznie


