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AKTUALNOŚCI

Sprawozdanie

z sesji Rady Miejskiej

● s. 2

Sprawozdanie z pracy

burmistrza ● s. 2

Dzień Kobiet
● s. 7

Conrado w Piasecznie
● s. 6

21. sesja 
Rady Miejskiej
odbędzie się 23

kwietnia 
o godz. 9.30

w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5

Przyjazny urząd
- schemat organizacyjny

● s. 4,5

Ratujemy żaby
● s. 3

Informacji urzędowych 
z gminy Piaseczno 

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

Załoga z Piaseczna
● s. 7

Gala Boksu Zawodowego
● s. 8

Express Piaseczno 
tymczasowo zawieszony
W związku z całkowitą wymianą taboru linia
Express Piaseczno 1 marca zawiesiła połącze-
nia autobusowe do Warszawy. W dniu 3 mar-
ca na spotkaniu w Urzędzie Miasta prezes fir-
my Mobilis Eugeniusz Szymonik zapewnił, że
linia Express Piaseczno w odnowionej formie
zostanie przywrócona 26 maja 2008 roku.

Wstrzymanie kursów było rów-
nie zaskakujące dla mieszkańców,
jak i samego Urzędu Miasta. Po
otrzymaniu informacji o zawiesze-
niu linii autobusowej wiceburmistrz
Zdzisław Lis bezzwłocznie skontak-
tował się z dyrekcją PPKS Piasecz-
no dzierżawiącego linię od firmy
Mobilis z prośbą o wyjaśnienia.
Z kolei wiceburmistrz Bogdan Te-
moszczuk interweniował u woje-
wody Jacka Kozłowskiego. Przed-
stawiciele przewoźnika, tłumacząc
decyzję o zawieszeniu linii koniecz-
nością wymiany całego taboru, po-
wołali się na ustawę o transporcie
drogowym z dn. 06.09.2001, która
zezwala na zawieszenie kursów na

okres do 3 miesięcy, bez rygoru
utraty zezwolenia. 

Z uwagi na uciążliwości dla pa-
sażerów Urząd Miasta zadeklarował
możliwość współfinansowania linii
co najmniej do końca maja, jednak
firma nie była w stanie zapewnić
utrzymania dotychczasowej ilości
kursów. Reorganizacja przy zmniej-
szonej częstotliwości kursów wiąza-
łaby się natomiast z koniecznością
zmiany dotychczasowego zezwole-
nia, a to jeszcze bardziej wydłużyło-
by cały proces w czasie. 

Po wznowieniu kursów zda-
niem przedstawicieli Mobilisu
standard przewozów zostanie
znacząco podwyższony. Firma za-

kupiła już nowsze, klimatyzowane
Mercedesy 405, które obsługiwać
będą dotychczasową linię. 

Mieszkańców Bobrowca i oko-

lic pragniemy uspokoić, że utrzy-
mane zostały kursy linii Mały
Express Piaseczno. 

red. 

Wielkanoc tuż-tuż

Budżet 2008 - dostępny
● s. 7

W Niedzielę Palmową, 16 marca, serdecz-
nie zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny
organizowany już po raz trzeci przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz
Muzeum Regionalne w Piasecznie. 

Każdy zainteresowany będzie
mógł obejrzeć i zakupić wystawio-
ne na rynku palmy wielkanocne,
pisanki i inne ozdoby świąteczne.
Domowe wypieki rozstawione na
stole wielkanocnym w centralnej
części rynku jak co roku będą
pyszną atrakcją kiermaszu. Dla
dzieci przygotowane zostaną zaję-
cia interaktywne, podczas których

można będzie własnoręcznie wy-
konać palmę wielkanocną, na-
uczyć się malowania pisanek,
stworzyć ciekawe ozdoby wielka-
nocne, a także przygotować kart-
kę świąteczną. Najmłodszych za-
chęcamy do zabawy w zagadki
wielkanocne. Na koniec kiermaszu
wystąpi miejscowy zespół ludowy.  

Program kiermaszu: 
9.30-14.30 - stoiska świąteczne
12.00-14.00 - miniwarsztaty - nauka robienia palm, pisanek,

ozdób wielkanocnych
12.20-12.30 - życzenia świąteczne Burmistrza Miasta

i Gminy Piaseczno oraz poczęstunek dla mieszkańców
12.30-13.00 - występ zespołu ludowego 

Wieczorem, o godz. 19.30,
w domu parafialnym kościoła
pw. św. Anny w Piasecznie od-
będzie się autorskie misterium
muzyczno-poetyckie, łączące

oryginalną muzykę i filozoficzne
teksty ks. Jana Twardowskiego,
recytowane przez krakowskiego
aktora Jana Nowickiego. Wstęp
wolny.

26 maja Express Piaseczno wznowić ma połączenie z Warszawą
fot. www.expresspiaseczno.pl



Burmistrz zatwierdził 
przetargi na: 

opracowanie koncepcji przebu-
dowy budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jazgarzewie przy ul.
Głównej i wykonanie projektu bu-
dowlano-wykonawczego zgodnie
z zatwierdzoną koncepcją. Wyko-
nawca Biuro Projektowo-Usług-
owe Elan Sp. z o. o. z Warszawy
za cenę 94 550,00 zł; 

promocję zdrowego spędzania
wolnego czasu oraz szkolenie
sportowe dzieci i młodzieży na te-
renie gminy Piaseczno w środowi-
sku wiejskim z terenu sołectw:
Głosków Letnisko, Głosków Wieś,
Wola Gołkowska, Robercin, Bą-
kówka, Antoninów-Kuleszówka,
Baszkówka, Mieszkowo. Wyko-
nawca Klub Sportowy Victoria
Głosków za cenę 125 000,00 zł; 

promocję zdrowego spędzania
wolnego czasu oraz szkolenie
sportowe dzieci i młodzieży na te-
renie gminy Piaseczno, Jazgarzew,
Wólka Kozodawska, Łbiska, Bo-
gatki, Grochowa, Pęchery, Jesów-
ka, Gołków wieś, Bobrowiec. Wy-
konawca LKS Sparta Jazgarzew za
cenę 120 000,00 zł; 

promocję zdrowego spędzania
wolnego czasu oraz szkolenie
sportowe dzieci i młodzieży na te-
renie gminy Piaseczno w środowi-
sku wiejskim z terenu sołectw:
Złotokłos, Szczaki, Wólka Pracka,
Runów, Henryków-Urocze. Wy-
konawca LKS Perła Szczaki-Złot-
okłos za cenę 120 000,00 zł; 

promocję zdrowego spędzania
wolnego czasu oraz szkolenie
sportowe dzieci i młodzieży na te-
renie gminy Piaseczno w zakresie
tańca sportowego dzieci i mło-
dzieży. Wykonawca KS Grawitacja
Piaseczno ca cenę 80 000,00 zł; 

promocję zdrowego spędzania
wolnego czasu oraz szkolenie
sportowe dzieci i młodzieży na te-
renie gminy Piaseczno w środowi-
sku wiejskim z terenu sołectw: Ża-
bieniec, Zalesie Górne, Siedliska,
Orzeszyn-Pilawa, Chojnów. Wy-
konawca LKS Jedność Żabieniec za
cenę 110 000, 00 zł; 

promocję oraz szkolenie spor-
towe dzieci i młodzieży w środo-

wisku miejskim miasta Piaseczno
i okolic w wybranych dziedzi-
nach działalności sportowej.
Wykonawca KS Piaseczno za ce-
nę 885 000,00 zł. 

Burmistrz unieważnił 
przetargi na: 

rozbudowę budynku świetlicy
w Runowie przy ul. Dobrej 63,
gdyż cena najkorzystniejszej ofer-
ty przewyższała kwotę, którą za-
mawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia; 

promocję zdrowego spędzania
wolnego czasu oraz szkolenie
sportowe dzieci i młodzieży na te-
renie gminy Piaseczno w środowi-
sku wiejskim z terenu Zalesia Gór-
nego i okolic, gdyż nie złożono
żadnej oferty niepodlegającej od-
rzuceniu, a postępowanie obar-
czone było wadą uniemożliwiającą
zawarcie ważnej umowy.

Burmistrz ogłosił 
przetargi na: 

promocję zdrowego spędzania
wolnego czasu oraz szkolenie
sportowe dzieci i młodzieży na te-
renie gminy Piaseczno w środowi-
sku wiejskim z terenu sołectw:
Chylice, Chyliczki, Jastrzębie, Jó-
zefosław, Julianów; 

konserwację cieków wodnych
oraz usuwanie awarii odwodnienio-
wych na terenie gminy Piaseczno; 

wspieranie wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej oraz prowa-
dzenie zajęć rekreacyjno-wych-
owawczych; 

wspieranie terapii i wypoczynku
osób niepełnosprawnych - warsz-
taty Terapii Zajęciowej Niepełno-
sprawnych; 

zakup mebli biurowych na po-
trzeby Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno; 

odbiór wraz z załadunkiem,
transport i unieszkodliwienie płyt
azbestowo-cementowych pocho-
dzących z demontażu obiektów
z terenu gminy Piaseczno; 

dostawę książek do księgo-
zbioru Biblioteki Publicznej Mia-
sta i Gminy Piaseczno oraz 8 filii
biblioteki.

W styczniu i lutym bur-
mistrz zajmował się bie-
żącymi sprawami, m.in.
odbyły się następujące
spotkania:
19 stycznia - uroczyste spotkanie
z okazji 50-lecia firmy kamieniar-
skiej Długołęccy z Piaseczna; 
- bal studniówkowy zorganizowa-
ny przez Liceum Ogólnokształcące
w Piasecznie. 
21 stycznia - spotkanie ze staro-
stą i wicestarostą w sprawie okre-
ślenia zasad finansowania opraco-
wania dokumentacji techniczno-
-wykonawczej oraz budowy ul.
Kuropatwy. 
25 stycznia - spotkanie dyrekto-
rów przedszkoli i gminnych szkół
publicznych (gminnych) z nowo
powołanym dyrektorem Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół Jarosławem Rawskim oraz
pożegnanie Wiesławy Dąbrow-
skiej, odchodzącej na emeryturę
wieloletniej dyrektor ZEAS-u. 
26 stycznia - Walne Zebranie
Sprawozdawcze OSP Bogatki. 
29 stycznia - wizyta w Kościanie,
spotkanie z władzami tego miasta
celem poznania wdrażanej nowator-
skiej polityki przestrzennej miasta. 
30 stycznia - uroczyste otwarcie
budynku Sądu i Prokuratury Rejo-
nowej w Piasecznie. 
2 lutego - uroczyste otwarcie i za-
kończenie Międzynarodowych
Drużynowych Zawodów Klubo-
wych w pływaniu GOSIR Piasecz-
no - CK Dynamo-Wodnik Lwów; 
- VI Memoriał Walentego Kazub-
ka w halowej piłce nożnej junio-
rów i seniorów zorganizowany
przez LKS Jedność Żabieniec. 

Burmistrz na bieżąco rozpatruje
wnioski o rozłożenie na raty czyn-
szów dzierżawnych i przedłużenie
umów dzierżaw oraz wnioski osób
fizycznych, podmiotów gospodar-
czych o umorzenie lub rozłożenie na
raty należności podatkowych, po-
zwolenia na sprzedaż alkoholu itp. 

Burmistrz przyjmuje 
interesantów w każdy 

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

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przedstawia radnym
sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami Rady. Poniżej przedstawiamy zarys
najważniejszych spraw i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo
zajmowali się od 16 stycznia do 6 lutego 2008 r. 

Sprawozdanie z 19. sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

Sesja odbyła się 6 lutego 2008
r. Przed rozpoczęciem obrad bur-
mistrz Józef Zalewski wręczył sied-
miu parom medale za długoletnie
pożycie małżeńskie.

Po ustaleniu porządku obrad
oraz zgłaszaniu przez radnych
wniosków i interpelacji burmistrz
Józef Zalewski przedstawił swoje-
go II zastępcę - Zdzisława Lisa. Po-
informował o zakresie kompeten-
cji i godzinach jego pracy oraz
o nowym schemacie organizacyj-
nym Urzędu. 

Pierwsza podjęta przez Radę
uchwała dotyczyła wyboru wice-
przewodniczącego Rady Miejskiej.
W tajnym głosowaniu wybrany
został Andrzej Swat. Następnie
radni przyjęli uchwały w sprawie
zmian budżetu gminy Piaseczno
w 2008 r. Zwiększone zostały wy-
datki budżetu o kwotę 6 mln zł
z przeznaczeniem na rozbudowę
i przebudowę oczyszczalni ście-
ków w Piasecznie w ramach pro-
jektu współfinansowanego z Fun-
duszu Spójności. Radni zdecydo-
wali też o przekazaniu dotacji ce-
lowej w kwocie 20 tys. zł dla Mia-
sta Stołecznego Warszawy na
funkcjonowanie Izby Wytrzeź-
wień oraz o zwiększeniu wydat-
ków w kwocie 5 tys. zł na zarzą-
dzanie kryzysowe w gminie Pia-
seczno. Radni przyjęli uchwałę
dot. wyroku Sądu Apelacyjnego
w sprawie z powództwa Raiffeisen
Bank Polska SA przeciwko gminie
Piaseczno. Zdecydowano o wypła-
ceniu 882 316 zł Raiffeisen Bank
Polska SA. Radni zdecydowali też
o zaciągnięciu pożyczki długoter-
minowej w kwocie 123 873 000
zł przeznaczonej na realizację
„Programu gospodarki wodno-
-ściekowej w Piasecznie”. Po-
życzka spłacana będzie w latach
2009-2023 w ratach kwartalnych
z dochodów własnych gminy. 

Rada odrzuciła skargi dotyczące
naruszenia interesu prawnego:
- Państwa Heleny Szczęsnej i Juliusza
Szczęsnego w związku z zatwierdzo-
nym miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego części
miasta Piaseczna 
- Pani Alicji Knyziak w związku
z zatwierdzonym miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Bobrowiec. 

Radni uchwalili zmianę miej-
scowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Pia-
seczna dla obszaru wyznaczonego
granicami działki oznaczonej nr ew.
23/38 obr. 53 oraz zdecydowali
o nadaniu nazw ulicom: Impresji
i Dzikiego Wina we wsi Józefosław
oraz Mineralnej we wsi Głosków. 

Do kategorii dróg gminnych za-
liczone zostały ulice: Podskarbińska
w Robercinie oraz ulica dojazdowa
3KDG-D w Józefosławiu. 

Radni przyjęli uchwałę w spra-
wie sprostowania błędu w załącz-
niku graficznym nr 2 do uchwały
z dnia 25 maja 2006 r. dotyczącej

przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego czę-
ści wsi Zalesie Górne. Następnie
wyrazili zgodę na wydzierżawienie
w trybie bezprzetargowym nastę-
pujących gruntów komunalnych:
części działki przy ul. Mazurskiej,
działki nr 47/1, 47/2 i 47/3 poło-
żonej w obrębie 58 miasta Piasecz-
no, działki nr 5/18 położonej
w obrębie 5 miasta Piaseczno przy
ul. Energetycznej- Puławskiej, czę-
ści działki nr 246/4 położonej
w obrębie 24 miasta Piaseczno,
części działki nr 904 położonej
w Zalesiu Górnym przy ulicy Za-
czarowanej Róży, części działki nr
183 położonej w obrębie 24 mia-
sta Piaseczno. Zdecydowali też
o użyczeniu na okres 3 lat części
działki nr 47, położonej w obrębie
5 miasta Piaseczna. 

Rada zgodziła się na nabycie na
rzecz gminy Piaseczno działek ozna-
czonych nr ew. 26/7, 26/9, 26/15,
26/20 i 27/3 o łącznej powierzchni
1058 m kw., położonych w Ka-
mionce, natomiast nie wyraziła zgo-
dy na nabycie na rzecz gminy dzia-
łek stanowiących fragmenty dróg
gminnych we wsi Baszkówka i czę-
ściowe pokrycie ceny nabycia nieru-
chomością gminną. Zdecydowała
również o sprzedaży w drodze bez-
przetargowej działek w Piasecznie
położonych przy ulicach Kościuszki
róg Kilińskiego, Granitowej, Nefry-
towej, Szafirowej, Turkusowej,
Geodetów, Jantarowej, Diamento-
wej i Fiołków w Zalesiu Górnym na
rzecz użytkowników wieczystych. 

W związku z utworzeniem Są-
du Rejonowego w Piasecznie rad-
ni zmienili uchwałę dotyczącą po-
wołania ławników na kadencję
2008-2011 w taki sposób, aby
ławnicy wybrani do Sądu Rejono-
wego dla Warszawy Mokotowa
zostali powołani do Sądu Rejono-
wego w Piasecznie. 

Rada postanowiła założyć
z dniem 1 lutego 2008 r. Zespół
Szkół Publicznych w Józefosławiu,
w skład którego wchodziłyby: Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa w Jó-
zefosławiu, ul. Kameralna 11, Filia
Szkoły Podstawowej w Józefosła-
wiu, ul. Nefrytowa 14 oraz Publicz-
ne Gimnazjum w Józefosławiu, ul.
Kameralna 11. 

Przyjęto również uchwały
o określeniu obwodów publicz-
nych szkół podstawowych oraz
publicznych gimnazjów prowa-
dzonych przez gminę Piaseczno. 

Na koniec sesji Rada Miejska
wyraziła wolę powołania i przystą-
pienia do Związku Komunikacyjne-
go Aglomeracji Warszawskiej w celu
rozwoju systemu transportu zbioro-
wego zgodnie z potrzebami miesz-
kańców gminy Piaseczno. Po wol-
nych wnioskach sesję zakończono. 

Pełne protokoły z sesji Rady
Miejskiej oraz uchwały dostępne
są na stronie internetowej
www.piaseczno.eu 
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Praca w urzędzie
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza nabór 

na wolne stanowiska pracy: 

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

Odszedł zasłużony sybirak
Dnia 11.02.2008 r. pożegnaliśmy
salwami honorowymi Wojska Pol-
skiego naszego kolegę, sybiraka
Ryszarda Styczyńskiego, który
spoczął na cmentarzu komunal-
nym w Piasecznie. Inżynier Ry-
szard Styczyński był założycielem
koła Związku Sybiraków w Pia-
secznie oraz honorowym obywa-
telem Piaseczna. W czasie II woj-
ny światowej walczył w szeregach
Armii Krajowej. Przez wiele lat
więziony był w stalinowskich, sy-
beryjskich łagrach. Odszedł od
nas wspaniały Polak - patriota. Bę-
dzie nam Go bardzo brakowało. 
Z głębokim bólem żegnamy Go
w imieniu wszystkich sybiraków
oraz członków koła w Piasecznie. 

Zarząd Koła w Piasecznie

W ostatniej drodze Ryszardowi Styczyńskiemu towarzyszyły poczty sztandarowe
piaseczyńskich organizacji kombatanckich

Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych lub Specjalisty
w Wydziale Utrzymania Mienia Komunalnego 

i Zasobów Mieszkaniowych

Pracownika ds. technicznych w Jednostce Realizującej Projekt
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Ratujemy żaby
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN)
ogłosiła rok 2008 „rokiem żaby”. Wpisując się w ogólnoświatowy
trend, gmina Piaseczno wraz ze Szkołą Podstawową w Głoskowie
zorganizowała konferencję mającą na celu szersze rozpropagowa-
nie metod czynnej ochrony płazów. 

Konferencja miała ogólnopol-
ski charakter. Wśród prelegentów
obecni byli m.in. przedstawiciele
Biura Wojewódzkiego Konserwa-
tora Przyrody, Dyrekcji Chojnow-
skiego Parku Krajobrazowego
i Kampinoskiego Parku Narodo-
wego, Nadleśnictwa Chojnów,
Towarzystwa Przyrodniczego „Bo-
cian”, Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego, Miejskiego
Ogrodu Zoologicznego „Wybrze-

ża” z Gdańska i Muzeum Żaby
z Żabiej Woli. 

Zgromadzona 29 lutego
w szkole przy al. Kalin młodzież
wsłuchiwała się w prezentacje
o roli płazów w środowisku oraz
ich wczesnowiosennych, niebez-
piecznych dla życia migracjach
z zimowisk do stawów i oczek
wodnych, stanowiących miejsca
rozrodu. Część z obecnych mło-
dych ludzi już od sześciu lat jest

zaangażowana w akcję „Żaba”,
realizowaną przy ruchliwych szo-
sach w Głoskowie na ul. Lipowej
i w Zalesiu Górnym niedaleko
ośrodka wypoczynkowego. Gdy
tylko żaby zaczynają migrować,
uczniowie ustawiają specjalne
płotki z siatki uniemożliwiające
wskoczenie żabom na jezdnię.
Wzdłuż tej przeszkody ustawiane
są pojemniki, z których młodzież
przenosi żaby na drugą stronę
drogi. Przy okazji zbierane są da-
ne na temat liczebności różnych
gatunków żab, ropuch oraz ku-
maka nizinnego i rzekotki drzew-
nej. Według danych koordyna-
torki akcji „Żaba” Beaty Zawadz-
kiej co roku uczniowie z Głosko-
wa ratują do 8 tys. tych płazów.
Na podstawie dotychczasowych
działań niestety stwierdza się
zmniejszenie liczebności płazów
na terenie gminy. 

Podczas konferencji uczestnicy
mieli okazję posłuchać o równie
ciekawej i ważnej inicjatywie
ochrony wrażliwej na zmiany
w środowisku traszki grzebienia-
stej. Pracownicy Chojnowskiego

Parku Krajobrazowego wraz ze
studentami Zakładu Zoologii
SGGW, aby zapobiec zanikowi
populacji tego gatunku, przepro-
wadzili w zeszłym roku zbiór jaj
z roślinności, które następnie
umieścili w akwariach. W warun-
kach laboratoryjnych odchowano
larwy, a potem 150 młodych
osobników wróciło do macierzy-
stych zbiorników. Pracownicy Par-
ku liczą, że dzięki tej akcji oraz
planowanym kolejnym działaniom
ustabilizuje się liczebność popula-
cji traszki, będącej pod ścisłą
ochroną prawną. Gatunkowi temu
zagraża przede wszystkim niszcze-
nie miejsc rozrodu, czyli zasypy-
wanie, wysychanie i zanieczysz-
czanie zbiorników wodnych. 

Na konferencji podkreślane
były również inne metody czynnej
ochrony płazów, m.in. pokazano
przykłady wybudowanych przepu-

stów podziemnych, odtwarzanych
zbiorników wodnych i miejsc do
zimowania w różnych regionach
Polski. Zaprezentowano też pro-
jekt przeprawki dla płazów na dro-
dze nr 873 w Zalesiu Górnym. Jej
autorem jest Andrzej Mikulski ze
Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie. 

Akcja ochrony płazów na tere-
nie gminy Piaseczno budzi zainte-
resowanie mieszkańców przejeż-
dżających drogami, wzdłuż któ-
rych zainstalowane są płotki, oraz
mediów. Młodzież podczas akcji
w Zalesiu Górnym odwiedził na-
wet reporter z „National Geogra-
phic” Paulo Volponi. 

Gmina składa serdeczne po-
dziękowania Dyrekcji Gimnazjum
nr 2 im. Jana Pawła II za udostęp-
nienie sali gimnastycznej. 

Małgorzata Idaczek

Na Ziemi występuje 5918 gatunków płazów, z tego 32,2%czyli
1896 gatunków, zagrożonych jest wymarciem. 

W Polsce występuje 18 gatunków płazów (tj. 31 % płazów Euro-
py) i wszystkie objęte są ochroną prawną. 

Żaby są ważnym sprzymierzeńcem człowieka. Zjadają duże ilości
tzw. szkodników, np. stonki ziemniaczanej. 

Niektóre gatunki zachwycają ubarwieniem, występującym
w okresie godowym. Pełne niebieskich samców żaby moczarowej
stawy i oczka wodne są niezwykłym widokiem bardziej przypomi-
nającym baśń niż rzeczywistość. 

Konferencja miała na celu zachęcić młodzież do działań proekologicznych

Niezwykłe jubileusze
W sobotę 9 lutego, jubileusz setnych urodzin obchodziła pani An-
na Szode-Matikaszwili. Na uroczystości zorganizowanej w gruziń-
skiej winiarni zebrali się najbliżsi jubilatki oraz zaproszeni goście.
Dwa tygodnie później swoje 102. urodziny obchodził pan Stani-
sław Krawiec z Zalesia Dolnego, osobiście uczestnicząc w odpra-
wionej w jego intencji mszy świętej.

Z kwiatami, upominkami oraz
serdecznymi życzeniami 200 lat
życia w zdrowiu i z pogodą ducha
przybyli burmistrz miasta i gminy
Józef Zalewski oraz przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Dorota Wysoc-
ka-Jońska. W ciepłej atmosferze
jubilatka przyjęła również delega-
cję z Ambasady Gruzji. Konsul Te-
imuraz Furtseladze wraz z radcą
Nino Baratashvili przekazali pani
Annie gobelin utrzymany w trady-
cji kultury gruzińskiej. Dyplom
uznania wręczył Jubilatce prezes
Zarządu Koła Związku Kombatan-
tów RP i BWP Tadeusz Pawłowski.
Podczas całej uroczystości pani
Anna zachęcała do próbowania
smakołyków kuchni gruzińskiej
oraz snuła opowieści z czasów
młodości. 

Jubilatka cieszy się zdrowiem
i nie opuszcza jej dobry humor,
o czym mogli się przekonać uro-
dzinowi goście. Mieszka w Zale-
siu Dolnym od końca II wojny
światowej. Związana jest z Gru-
zją poprzez śp. męża, który był
oficerem przyjętym do Wojska
Polskiego przez marszałka Józefa
Piłsudskiego. Do tej pory stara się
podtrzymywać kontakty z rodzi-
ną męża. Jubilatka przez wiele lat
pracowała w totolotku jako księ-
gowa. Pasjonuje się różami.
W swoim ogrodzie hodowała

swego czasu 100 krzaków róż.
Uwielbia też koty. 

Jubileusz 100. urodzin przecią-
gnął się aż do poniedziałku, kiedy
panią Anię odwiedzili: Jacek Sasin -
doradca Prezydenta Rzeczpospoli-
tej Polskiej - oraz przedstawiciele
Wojskowego Biura Emerytalnego,
dyr. pułkownik Krzysztof Limino-
wicz oraz szef wydziału ds. rent
i emerytur Monika Rybczyńska.

Niezwykły jubileusz obchodził
również pan Stanisław Krawiec,
który 24 lutego świętował 102.

urodziny. Wieloletni mieszkaniec
Zalesia Dolnego rozpoczął swój
wielki dzień od mszy świętej, po
której burmistrz Józef Zalewski
oraz radny Gerard Burzyński zło-
żyli mu serdeczne życzenia jeszcze
wielu pięknych chwil w zdrowiu
i radości. Pan Stanisław pochodzi
z Podlasia. Z zawodu jest ogrodni-
kiem i swoje umiejętności przez
wiele lat wykorzystywał w opiece
nad ogrodem w Stołecznym Cen-
trum Rehabilitacji w Konstancinie.

M.I.

fot. J. Franczak

fot. M. Idaczek

Test z bezpieczeństwa

Drużyny szkolne z klas IV-VI
miały za zadanie wypełnić test wie-
dzy o bezpiecznym zachowaniu.
Najlepsza okazała się młodzież ze
Szkoły Podstawowej w Prażmowie. 

W trakcie 45-minutowego te-
stu uczniowie zmagali się z pyta-
niami z zakresu programu pre-
wencyjnego „Reaguj. Powiadom.
Nie toleruj!”, znaków drogowych,
balistyki i daktyloskopi, czyli tech-

niki śledczej badań linii papilar-
nych. Zwycięska drużyna z Praż-
mowa w składzie: Adrian Wrona,
Damian Seliga i Marcin Tomaśko
w sumie zdobyła 79 punktów. Na-
grody - aparaty fotograficzne -
ufundowane przez gminę Piasecz-
no wręczył zwycięzcom I zastępca
burmistrza Bogdan Temoszczuk.

red. 

We wtorek, 5 lutego, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy odbył się konkurs „Poznajmy się bliżej”. Była to już
XIII edycja, organizowana przez Wydział Prewencji Komen-
dy Stołecznej Policji i Mazowieckie Kuratorium Oświaty. 

Z ogromnym żalem pożegnali-
śmy naszego kolegę Witolda Gór-
niakowskiego, wieloletniego pra-
cownika Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno. Z wielkim podziwem ob-
serwowaliśmy jego zmagania
z chorobą i niesamowitą aktywność
zawodową. Witek do samego koń-
ca był z nami, bardzo poświęcając
się pracy. Był społecznikiem, rad-
nym I i II kadencji Rady Miejskiej
w Piasecznie, członkiem zarządu
gminy Piaseczno. W latach 1982-
1991 był pracownikiem, a następ-
nie kierownikiem w Zakładzie Go-
spodarki Komunalnej, w latach
1993-1999 pełnił funkcję naczelni-
ka wydziału gospodarki komunalnej, w latach kolejnych jako pracownik
wydziału odpowiedzialny był za remonty budynków komunalnych. 

Uroczystość żałobna, podczas której Witolda Górniakowskiego że-
gnały setki osób, odbyła się 29 lutego 2008 r. w kościele pw. św. Anny
w Piasecznie. 

Koleżanki i Koledzy
z Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

Pożegnanie

Anna Szode-Matikaszwili odbiera życzenia od władz Piaseczna
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Kancelaria
informacja, składanie wniosków, odbiór dowodów osobistych 
(70 17 536, 70 17 545) 

Wydział Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej - wso@piaseczno.eu
dowody osobiste, meldunki (70 17 601-605), obrona cywilna i klęski ży-
wiołowe (70 17680/681), nadzór nad ochotniczą strażą pożarną i spra-
wy wojskowe, zezwolenia na organizację zabaw publicznych (70 17 625) 

Wydział Utrzymania Dróg i Transportu Publicznego - udit@piaseczno.eu
zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, lokalizacja zjazdu indywidu-
alnego z drogi gminnej, lokalizacja infrastruktury w pasie drogi
gminnej (70 17 675); licencje TAXI, remonty dróg, ewidencja dróg
(70 17 676) licencje na wykonywanie regularnych przewozów osób
w transporcie krajowym (70 17 676). 

Wydział Utrzymania Terenów Publicznych - utp@piaseczno.eu
lokale użytkowe i targowiska miejskie (70 17 562), utrzymanie ziele-
ni (70 17 562), miejsca pochówkowe na Cmentarzu Komunalnym bę-
dące własnością gminy (70 17 562), odbiór i transport odpadów ko-
munalnych, opłaty za wodę i ścieki, oczyszczanie miasta, bezdomne
zwierzęta (70 17 652).

Wydział Utrzymania Mienia Komunalnego i Zasobów Mieszkaniowych
umk@piaseczno.eu
sprawy wspólnot mieszkaniowych w budynkach komunalnych (70 17 566),
przydział lokali mieszkalnych (70 17 568), wydawanie warunków wodocią-
gowych i kanalizacyjnych (70 17 568) 

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami - ggg@piaseczno.eu 
dzierżawa i użytkowanie wieczyste gruntów gminnych, wykup lo-
kali komunalnych, regulacja stanu prawnego nieruchomości,
uwłaszczenia (70 17 525), numery posesji, podziały i rozgranicza-
nie nieruchomości (70 17 530, 70 17 533), wykupy i sprzedaż nie-
ruchomości przez gminę (70 17 523), naliczanie „renty planistycz-
nej” (70 17 564) 

Wydział Urbanistyki i Architektury - uia@piaseczno.eu 
plany zagospodarowania przestrzennego (70 17 552), decyzje o wa-
runkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego, wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego
(70 17 553, 70 17 563), nazewnictwo i kategoria ulic (70 17 551) 

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej i Spraw Społecznych
edg@piaseczno.eu 
rejestracja i likwidacja działalności gospodarczej, wypisy z rejestru
(70 17 518), sport, organizacje pozarządowe (70 17 517), pozwo-
lenia na sprzedaż alkoholu, profilaktyka antyalkoholowa i antynar-
kotykowa (70 17 516)

Wydział Finansowy - fn@piaseczno.eu 
podatek od nieruchomości, rolny i leśny (70 17 510-512), podatek od
środków transportowych (70 17 513) 

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej - osr@piaseczno.eu 
ochrona przyrody, wycinka drzew i krzewów (70 17 662), zaświadcze-
nia o pracy w gospodarstwie rolnym, rejestracja psów ras agresywnych,
wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji,
usuwanie eternitu, szacunki upraw i plonów rolnych, spisy rolne, od-
szkodowania za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne, instruktaż
i dworactwo rolnicze (70 17 660) 

Wydział Inwestycji - inw@piaseczno.eu 
inwestycje i remonty prowadzone przez gminę (70 17 668), przygoto-
wanie inwestycji (70 17 645, 70 17 671), nadzór nad robotami bu-
dowlanymi i sanitarnymi (70 17 645, 70 17 657), inwestycje w zakre-
sie drogowym i budowlanym (70 17 685, 70 17 666), inwestycje w za-
kresie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (70 17 669, 70 17 657),
plany inwestycyjne (70 17 669), inwestycje w zakresie robót elektrycz-
nych (70 17 665)

Jednostka Realizująca Projekt - jrp@piaseczno.eu 
realizacja programu gospodarki wodno-ściekowej w ramach Funduszu
Spójności UE (70 17 664), współpraca z inżynierem kontraktu oraz do-
kumentacja projektowa (70 17 546, 70 17 656), finansowa realizacja
projektu (70 17 644) 

Biuro Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwoju Gminy - brg@piaseczno.eu
pozyskiwanie funduszy unijnych (7071 661), strategia rozwoju i spra-
wy związane z rozwojem gminy (70 17 659) 

Referat Zamówień Publicznych - rzp@piaseczno.eu 
przygotowywanie i prowadzenie przetargów gminnych (70 17 655) 

Biuro Rady Miejskiej - rada@piaseczno.eu 
obsługa posiedzeń rady miejskiej oraz komisji problemowych, publiko-
wanie uchwał (70 17 560) 

Biuro Promocji i Informacji Gminy - info@piaseczno.eu 
promocja gminy, redakcja „Gazety Piaseczyńskiej” gazeta@piaseczno.eu,
administracja stron internetowych gminy: www.piaseczno.eu
i www.bip.piaseczno.eu oraz www.fs.piaseczno.eu, kontakty z mediami,
współpraca międzynarodowa (70 17 650, 70 17 651) 

Urząd Stanu Cywilnego - usc@piaseczno.eu 
udzielanie ślubów, wydawanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów
(70 17 699) 

Straż Miejska - strazmiejska@piaseczno.eu 
ochrona porządku w miejscach publicznych, sprawdzanie wykonywa-
nia zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów
(70 17 690) 

PRZYJAZNY URZĄD
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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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Konkursy na realizację zadań publicznych 2008
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU Nr
96,poz.873  z poźn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację zadań
publicznych w 2008 roku w niżej wymienionym zakresie:
I. Konkurs obejmuje zadania
w obszarze kultury, pamięci ze-
słańców na przymusowe roboty
na Syberię oraz ochrony dzie-
dzictwa kulturowego Piaseczna: 

Organizacja spotkań integracyj-
nych służących podtrzymywaniu
pamięci o wszystkich zesłanych
i poległych na przymusowych ro-
botach w czasie wojny i po jej za-
kończeniu oraz odwiedzanie
miejsc pamięci narodowej - zakup
wiązanek i zniczy; 

Fundusze pozwalające na spo-
tkania przedświąteczne w towa-
rzystwie osób dzielących niegdyś
los zesłania oraz uczcić pamięć
tych, którzy nie przeżyli trudów
pracy w obozach. 
- 7 000,00 zł 

II. Konkurs obejmuje zadania
w obszarze kultury, sztuki oraz
ochrony dziedzictwa kulturowe-
go Piaseczna: 

Konserwacja pomnika i utrzy-
manie zieleni na Zimnym Dole
w Lasach Chojnowskich; 

Organizacja integracyjnych im-
prez kulturalnych służących
uczczeniu pamięci i zapaleniu
symbolicznego znicza na grobach
poległych (często nieznanych) żoł-
nierzy - pielgrzymki i wycieczki
(dojazd, zakwaterowanie); 

Materiały pomocnicze niezbęd-
ne do formalnego funkcjonowania
komórki. 
- 7000,00 zł

III. Konkurs obejmuje zadania
w zakresie stworzenia możliwo-
ści rozwoju osobowego i zainte-
resowań dzieci i młodzieży na
terenie gminy Piaseczno: 

Rozpoznanie, ukierunkowanie
i umożliwienie rozwoju talentów
i zainteresowań dzieci i młodzieży; 

Wyrównanie szans edukacyj-
nych i społecznych dzieci z tzw.
grup ryzyka; 

Poprawa funkcjonowania dzieci
w środowisku rodzinnym, szkol-
nym i rówieśniczym. 

Korekcja niewłaściwych zacho-
wań, zwłaszcza agresywnych,
przemocowych i izolacyjnych; 

Wzrost poczucia własnej warto-
ści, motywowanie do podejmowa-
nia wyzwań i rozwijanie samo-
dzielności; 

Przeciwdziałanie powiększaniu
się i na przestrzeni lat skuteczne
zmniejszanie zjawiska wykluczenia
społecznego. 
- 40 000,00 zł

IV. Konkurs obejmuje zadania
w obszarze kultury, sztuki oraz
ochrony dziedzictwa kulturowe-
go Piaseczna: 

Uhonorowanie tradycji działal-
ności kobiet w społeczeństwie po-
przez zagospodarowania wolnego
czasu grup wiekowych, społecz-
nych i zawodowych; 

Spotkania okolicznościowe; 
Organizacja integracyjnych im-

prez kulturalnych: pogłębienie
świadomości kobiet poprzez wza-
jemne kontakty, świadczenie po-
mocy w zakresie poprawy stanu 
zdrowia. 
- 30 000,00 zł

V. Konkurs obejmuje zadania
w obszarze działalności kultural-
nej, oświatowej oraz współ-
udział w obchodach rocznic na-
rodowych na terenie Piaseczna: 

Wspieranie działalności Mu-
zeum Regionalnego w Piasecznie
poprzez współorganizację i dofi-
nansowania wystaw oraz warszta-
tów plastycznych dla uczniów
szkół i przedszkoli; 

Pracę edukacyjną i wychowaw-
czą na rzecz dzieci i młodzieży- or-
ganizacja konkursów związanych
z dziedzictwem Piaseczna i trady-
cją narodową; 

Organizację wykładów w ra-
mach Piaseczyńskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku obejmujące-
go zagadnienia historii ludzkości,
historii regionu piaseczyńskiego; 

Współorganizacja gminnych
świąt narodowych i państwowych; 

Działalność organizacyjna To-
warzystwa Przyjaciół Piaseczna
(dokumentacja, korespondencja-
znaczki, koperty) - organizacja
walnych zebrań, prowadzenie kro-
niki (ilmy, wydanie zdjęć itp.); 

Współorganizacja Jarmarku Pia-
seczyńskiego - 14 września 2008
roku. 
- 20 000,00 zł

VI. Konkurs obejmuje zadanie -
wspieranie terapii i wypoczynku
osób niepełnosprawnych: 

Organizacja i realizacja spotkań
okolicznościowych oraz innych
form spotkań integracyjnych. 

Zakup drobnego sprzętu rehabi-
litacyjnego. 
- 8 000,00 zł 

Oferta konkursowa powinna za-
wierać:

szczegółowy zakres rzeczowy
zadania publicznego proponowa-
nego do realizacji; 

termin i miejsce realizacji zada-
nia publicznego; 

kalkulację przewidywanych kosz-
tów realizacji zadania publicznego;

informację o wcześniejszej
działalności podmiotu składające-
go ofertę w zakresie, którego do-
tyczy zadanie; 

informację o posiadanych za-
sobach rzeczowych i kadrowych
zapewniających wykonanie zada-
nia, w tym o wysokości środków
finansowych uzyskanych na reali-
zację danego zadania z innych
źródeł; 

deklarację o zamiarze odpłat-
nego lub nieodpłatnego wykona-
nia zadania. 

Oferta winna być złożona w for-
mie wzoru nr 1 wraz z wymaga-
nymi załącznikami to jest:

aktualnym odpisem z rejestru
bądź innym równoważnym doku-
mentem ważnym - wystawionym
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
na konkurs wraz z deklaracją zło-
żenia oświadczenia o zgodności
odpisu z rejestru ze stanem praw-
nym i faktycznym na dzień podpi-
sania umowy, 

sprawozdaniem merytorycz-
nym i finansowym za ostatni rok
bądź za okres prowadzenia dzia-
łalności, 

minimum jedną referencją
związaną z przedmiotem konkursu, 

niewypełnionym wzorem
umowy w formie zał. nr 2 bądź
oświadczeniem o akceptacji wzoru
umowy, 

harmonogramem realizacji
zadania, 

oświadczeniem o zobowiąza-

niu się do terminowego wykona-
nia wspartych zadań. 

Wszystkie strony oferty oraz
wszystkie strony załączników win-
ny być ponumerowane i podpisa-
ne przez osobę (osoby) umocowa-
ne do reprezentacji oferenta. 

Materiały wraz z warunkami kon-
kursu można pobierać bezpłatnie
za pokwitowaniem w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno:
Wydział Ewidencji Działalności
Gospodarczej, pok. nr 17 

Ramowy wzór wniosku - ofer-
ty realizacji zadania publicznego
jest dostępny bezpośrednio na
miejscu w Wydziale Ewidencji
Działalności Gospodarczej lub
w wersji elektronicznej na stronie:
www.piaseczno.eu 

Ofertę konkursową wraz z załącz-
nikami na realizację wyżej wymie-
nionych zadań należy złożyć: 

w zamkniętej kopercie z ozna-
czeniem obszaru oraz numeru za-
dania, 

w formie pisemnej pod rygo-
rem nieważności w nieprzekra-
czalnym terminie do 16.04 2008 r.
do godz. 10.00 z adnotacją Kon-
kurs Ofert na dotacje 2008 

ofertę należy złożyć w siedzi-
bie Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno - Kancelaria Obsługi Inte-
resantów ul. Kościuszki 5, lub
przesłać pocztą na adres: Urząd
Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500
Piaseczno, ul. Kościuszki 5. (liczy
się data wpływu do Kancelarii
Urzędu). Oferty złożone po usta-
lonym terminie podlegają odrzu-
ceniu). 

MIĘDZYNARODOWE  KLUBOWE ZAWODY PŁYWACKIE
W niedzielę 3 lutego 2008 r. na pływalni GOSIR w Piasecznie pod patronatem Bur-
mistrza Miasta i Gminy Piaseczno Józefa Zalewskiego rozegrane zostały po raz
pierwszy Międzynarodowe Klubowe Zawody Młodzieżowe w Pływaniu - ich uczest-
nikami byli reprezentanci CK DYNAMO-WODNIK LWÓW i GOSIR PIASECZNO.

Po otwarciu zawodów kapitan
drużyny GOSiR Piaseczno Alek-
sander Danielewski wręczył kapi-
tanowi DYNAMO-Wodnik Lwów
pamiątkowy proporczyk, a za-
wodnicy GOSiR wręczyli wszyst-
kim zawodnikom i trenerom ekipy
zagranicznej upominki ufundowa-
ne przez miasto i gminę Piaseczno. 
Zawody obfitowały w wiele bar-
dzo emocjonujących pojedynków,
które rozgrzały publiczność zgro-
madzoną na pływalni, a samych
zawodników dopingowały do
zwiększonego wysiłku, co zaowo-
cowało wieloma rekordami życio-
wymi. Po każdej konkurencji cała
szóstka startujących w niej za-
wodników otrzymywała pamiąt-
kowe dyplomy, które wręczali
burmistrz Piaseczna Józef Zalewski
oraz odpowiedzialny za sport z ra-
mienia gminy Piaseczno Ryszard

Janiszewski. 
Zawody zakończyły się druży-

nowym zwycięstwem GOSiR PIA-
SECZNO I - 187 pkt, drugie miej-

sce zdobył CK. DYNAMO-WO-
DNIK Lwów - 111 pkt, a trzecie
GOSiR PIASECZNO II - 93 pkt. 

J. J.

Zawodnicy z Piaseczna pokonali swoich ukraińskich kolegów

Conrado w Piasecznie

Na zaproszenie Ośrodka Kultury 22 lutego przybył do Piaseczna
Conrado Moreno, znany z programu „Europa da się lubić” półkrwi
Hiszpan. Na zakończenie akcji „Zima w mieście” wystąpił charytatyw-
nie dla zgromadzonych w sali przedszkolaków. Zabawiał dzieci grami
słownymi, wspólnym śpiewaniem po hiszpańsku oraz tańcem.
W ostatnim dniu ferii odbył się również pokaz mistrza magii, a na ko-
niec wszyscy mogli spożytkować energię na dyskotece.            M.I.
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Green City Building
W dniu 4 lutego 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno odbyła się konferencja podsumowująca
realizację europejskiego Projektu Green City Building. Gmina
Piaseczno gościła partnerów projektu z pięciu krajów. Konferencja
prowadzona była w języku angielskim.

Projekt „Green City Building”
ma na celu wdrożenie strategii ma-
jącej przygotować sześć samorzą-
dów lokalnych z Danii, Niemiec,
Grecji, Węgier i Polski do wdroże-
nia zarządzania systemem urbani-
stycznym w sposób możliwie naj-
bardziej zgodny z zasadą zrówno-
ważonego rozwoju i będący wstę-
pem do wprowadzenia Dyrektywy
Unii Europejskiej dotyczącej racjo-
nalnego wykorzystania energii
(Energy Service Directive). 
Główne cele projektu to: 
propagowanie zrównoważonego
rozwoju i poszanowania energii na
terenie zurbanizowanym, 

opracowanie lokalnych strategii
poszanowania energii, które mogą
służyć za wzór innym samorządom
na terenie całej UE, 

przeprowadzenie warsztatów-
-seminariów dotyczących racjo-
nalnego wykorzystania energii
przy planowaniu i wdrażaniu roz-
woju urbanistycznego, 

opracowanie kryteriów, po speł-
nieniu których miasta - lokalne
społeczności mogłyby otrzymać
certyfikat „Green City”, a więc

miasta przyjaznego szeroko rozu-
mianemu środowisku (zarówno
mieszkańcom, jak i przyrodzie). 

W ramach Green City Building
gmina Piaseczno przygotowała
projekt modernizacji budynku ko-
munalnego przy ulicy Jerozolim-
skiej 17. Zakłada on całkowitą roz-
biórkę istniejącego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego
w złym stanie technicznym i budo-
wę na jego miejscu nowego
obiektu pełniącego taką samą

funkcję. Zgodnie z zaleceniami
konserwatorskimi (dopuszczający-
mi rozbiórkę istniejącego obiektu
i jego odbudowę) nowy budynek
zachowa gabaryty budynku istnie-
jącego. Jego wnętrze jednak nie
będzie powielało układu istnieją-
cego. Co najważniejsze, nowy bu-
dynek zaprojektowany jest zgod-
nie z wymogami ochrony środowi-
ska uwzględniającymi rozwiązania
przyjazne środowisku. 

M.I.

Ogłoszenie

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno sprzeda samochód ciężarowy uni-
wersalny marki Peugeot Partner 1.4 KAT. Rok produkcji 1999, przebieg
286 tys. km. Wartość pojazdu określona przez rzeczoznawcę wynosi
5 tys. zł. Szczegóły pod numerem telefonu 0 22 750 21 60.

Załoga z Piaseczna
Startujący w bar-
wach Piaseczna mło-
dy kierowca Maciej
Matysiak wraz z pi-
lotką Inez Adamską,
jeżdżąc samocho-
dem seicento, odno-
towują kolejne uda-
ne starty w Pucharze
Zimy oraz Rajdzie
Wiosennym.

Puchar Zimy rozgrywany był
na terenie lotniska Bemowo, EC
Żerań oraz na terenie Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie.
Załoga z Piaseczna zaatakowała
dość ostro i po pierwszej pętli sze-
ściu odcinków prowadziła w swo-
jej klasie z przewagą 7 sekund
nad drugim zawodnikiem. Kolejne
odcinki przejechali ze zmiennym
szczęściem tracąc ostatecznie do
pierwszego miejsca 4 sekundy,
zajmując wysokie 12. miejsce
w klasyfikacji generalnej, pokonu-
jąc większość samochodów
w mocniejszych klasach. 

Po tych dwóch weekendach
załoga awansowała na 2. miejsce
w łącznej punktacji mistrzostw
z 6 punktami straty do lidera. 

2 marca Maciej Matysiak
z pilotem Piotrem Polowczykiem
wystartował w Pucharze Wiosny
- Rajdzie Kobiet organizowanym
przez Automobilklub Radomski,
będącym 4. rundą Mistrzostw
Okręgu Warszawskiego. Mimo
otarcia o latarnię, co mogło mieć
groźne skutki, piaseczyński kierow-
ca wygrał swoją klasę, zajmując
6. miejsce w ogólnej klasyfikacji. 

fot. doltuszyk

Seicento Macieja Matysiaka z widocznym logo Piaseczna na przedniej masce

Dzień Kobiet 
u kombatantów

Występ Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

fot. T. Pawlak

Spotkanie 
ze studentami

W środę, 27 lutego, gmina Piaseczno jak co roku gościła na wizy-
cie studyjnej słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Gru-
pa studentów zapoznała się z charakterystyką naszej gminy oraz obej-
rzała film promocyjny o Piasecznie. Spotkała się ze skarbnikiem panią
Agnieszką Kowalską, która przedstawiła strukturę dochodów i wydat-
ków gminy w latach 2004-2007. Wiele pytań ze strony studentów do-
tyczyło wydatków na finansowanie oświaty. Odpowiadał na nie
uczestniczący w spotkaniu pan Jarosław Rawski, dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Na koniec ciekawość słucha-
czy KSAP zaspokoił pan Maciej Ciechomski, kierownik Jednostki Reali-
zującej Projekt, omawiając wydatki inwestycyjne na realizację „Pro-
gramu gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie” współfinansowa-
nego ze środków Funduszu Spójności. red.

fot. M. Idaczek

Budżet 2008
Pod koniec lutego

ukazało się broszurowe
wydanie budżetu gmi-
ny Piaseczno na 2008
rok. W 64-stronicowej
książeczce znajduje się
Uchwała Rady Miej-
skiej w sprawie uchwa-
lenia budżetu oraz pla-
ny dochodów i wydat-
ków gminy wraz ze
szczegółowymi załącz-
nikami.

Budżet w wersji pa-
pierowej dostępny jest
w Biurze Promocji i In-
formacji Gminy pok.
96. Wersja elektronicz-
na dokumentu znajdu-
je się na stronie
www.piaseczno.eu
w dziale prawo lokalne.

fot. T. Pawlak

Studenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej podczas spotkania w Piasecznie

Samorządowcy z pięciu państw UE uczestniczyli w konferencji zorganizo-
wanej w Piasecznie

fot. Ł. Wyleziński

Zespół Artystyczny Wojska Polskiego uświetnił swoimi występami
obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet zorganizowane przez Zwią-
zek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Piasecznie.
Uroczystość odbyła się 6 marca w piaseczyńskim Ośrodku Kultury,
oprócz zaproszonych pań przybyli na nie również przedstawiciele władz
Związku Kombatantów, samorządowcy, przedstawiciele organizacji
społecznych i prasy lokalnej.         red.
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OOśśrrooddeekk  KKuullttuurryy  ww PPiiaasseecczznniiee  --  MMAARRZZEECC  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:

13 marca godz. 10.00  Przegląd Twórczości Szkolnej - sala Domu 
Parafialnego

14 marca  godz. 11.30, Filharmonia Narodowa -  Estrada  Kameralna
- sala OK., wstęp 4 zł.

15 marca  godz. 17.30  Koncert Uczniów Ogniska Muzycznego, 
wstęp wolny

.
16 marca godz. 11.00  Kiermasz Wielkanocny - plac Piłsudskiego

16 marca godz. 19.30 Misterium Drogi Krzyżowej - Jan  Nowicki 
oraz Grupa De Profundis, 
sala Domu Parafialnego

30 marca godz. 16.00 Spotkania teatralne dla maluchów 
„Calineczka” - teatr Projekt 72  
oraz warsztaty teatralne, wstęp 8 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, MARZEC - 2008

15.03 9.00-16.00 GOSIR III WOJEWÓDZKI TURNIEJ  
KLASYFIKACYJNY W TENISIE 
STOŁOWYM MŁODZIKÓW

10.00-14.00 GOSIR MAZOWIECKIE DRUŻYNOWE 
ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR  
PREZASA PKOL

16.03 9.00-16.00 GOSIR III WOJEWÓDZKI TURNIEJ 
KLASYFIKACYJNY 
W TENISIE STOŁOWYM ŻAKÓW

10.00-16.00 GOSIR X GRAND PRIX PIASECZNA W TENISIE 
STOŁOWYM AMATORÓW - 9. TURNIEJ

29.03 9.00-18.00 GOSIR TURNIEJ  HALOWEJ  PIŁKI  NOŻNEJ 
AMATORÓW O PUCHAR 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY P-NO

30.03 9.00-16.00 GOSIR MISTRZOSTWA MAZOWSZA  W  
TENISIE STOŁOWYM ŻAKÓW

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Sikorskiego 20

12.30

Bokserskie widowisko 
w Piasecznie
Gala Boksu Zawodowego przyciągnęła tłumy do Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Piasecznie. 29 lutego o Piasecznie było głośno w ca-
łej Polsce, m.in. dzięki transmisji telewizyjnej tego wydarzenia. Ki-
bice z pewnością nie byli zawiedzeni poziomem sportowym ani
profesjonalną oprawą imprezy.

Galę rozpoczęły walki amator-
skie. Jako pierwsze stanęły na ringu
panie - Karolina Krawczeniuk z Cri-
stal Białystok i Ewa Brodnicka z No-
kaut Warszawa - waga do 63 kg. Po
zaciętym pojedynku ogłoszono re-
mis. Kilka minut później do walki sta-
nęli mężczyźni - Michał Serwatka
z Ełku i Michał Żeromiński z Gwardii
Warszawa - waga do 60 kg. Pojedy-
nek trwał cztery rundy po 2 min i za-
kończył się zwycięstwem boksera
z Warszawy. W następnym starciu
naprzeciw siebie stanęli Damian Ku-
śmider z Tygrysa Elbląg i Paweł Gła-
żewski z Hetmana Białystok - waga
do 81 kg. W czterorundowym star-
ciu jednogłośnie wygrał na punkty
Damian Kuśmider. 

Po walkach amatorskich na pia-
seczyńskim ringu zobaczyliśmy kick-
bokserów. Walka w formule fullkon-
takt z udziałem Michała Jabłońskie-
go z KS Piaseczno zakończyła się
jednak już w drugiej rundzie, gdyż
jego przeciwnik Mariusz Marczyński
z Kick Center Warszawa doznał kon-
tuzji i wycofał się z pojedynku. 

Dalszy przebieg gali transmito-
wany był na żywo na antenie tele-
wizji TVP INFO. W pierwszym za-

wodowym pojedynku starli się za-
wodnicy wagi ciężkiej - 91 kg Ry-
szard Raszkiewicz z Giel Team i Mi-
chał Skierniewki z Tom Boxing Te-
am. Pojedynek był bardzo zacięty
i już w pierwszej rundzie Raszkie-
wicz posłał na deski Skierniewskie-
go. Kolejne rundy były wyrównane,
a oczywistym zwycięzcą został Ry-
szard Raszkiewicz. 

W kolejnym zawodowym star-
ciu na ringu stanęli Piotr Niesporek
z Giel Team i Krzysztof „Skorpion”
Cieślak z Arena Box Promotion.
W czterech trzyminutowych run-
dach dominował Krzysztof „Skor-
pion” Cieślak i to on ostatecznie za-
pewnił sobie zwycięstwo. 

W walce wieczoru o tytuł inter-
kontynentalnego mistrza federacji
WBF naprzeciw siebie stanęli Juriy
Ivanovs z Łotwy i dotychczasowy
mistrz Dariusz Snarski z Tom Boeing
Team Polska. W pierwszych minu-
tach pojedynku walka była wyrówna-
na z lekkim wskazaniem na zawodni-
ka z Łotwy. Lecz już od trzeciej rundy
szala zwycięstwa zaczęła przechylać
się na stronę zawodnika z Polski.
Z każdą kolejną rundą przewaga
Snarskiego rosła. Przełomowa okaza-

ła się runda szósta, ostatnia, w której
mistrz po ciosie Łotysza doznał urazu
łuku brwiowego. Krew dodała poje-
dynkowi powagi i grozy, a zawodni-
kom - dodatkowej motywacji. Snarski
okazał się prawdziwym zawodow-
cem i mimo urazu jednogłośnie poko-
nał na punkty Łotysza Juriya Ivano-
vsa, zachowując tytuł mistrza. 

Imprezie towarzyszyła imponu-
jąca oprawa techniczna. Zawodnicy
wychodzili na ring w blasku jupite-
rów i stroboskopów, przy głośnych
rytmach specjalnie dobranych utwo-
rów, w towarzystwie atrakcyjnych
modelek. O randze wydarzenia
świadczyły też zaproszone osobisto-
ści ze świata sportu. W piaseczyń-
skiej hali można było spotkać zarów-
no weteranów boksu: złotych meda-
listów olimpijskich: Jerzego Kuleja,
Mariana Kasprzyka, Jerzego Rybic-
kiego, jak i gwiazdy młodszego po-
kolenia z Przemysławem Saletą
i Iwoną Guzowską na czele. Gospo-
darzem imprezy czuć mógł się
z pewnością Krzysztof „Diablo”
Włodarczyk, który wychował się
i mieszka w Piasecznie. 

red.

PZPR po raz trzynasty
1 marca odbyła się kolejna już, 13 edycja Piaseczyńskiego
Zlotu Piosenki Różnej. Jury wysłuchało 16 uczestników
przeglądu. Gwiazdą wieczoru był Zespół Reprezentacyjny
założony przez znanych dziennikarzy Jarosława Gugałę
i Filipa Łobodzińskiego.

Pierwsze miejsce
i nominację na Stu-
dencki Festiwal Pio-
senki w Krakowie zdo-
był Mateusz Rulski-
Bożek, prezentując
skomponowane przez
siebie utwory. Zwy-
cięzca otrzymał także
nagrodę pieniężną
w wysokości 1200 zł. 

W gronie laure-
atów znaleźli się: Ser-
giusz Stańczuk - drugie
miejsce i Ania Tańska -
trzecie miejsce. Wyjąt-
kowo w tym roku Jury
przyznało też czwarte
miejsce Michałowi
Konstratowi, który otrzy-
mał ponadto nagrodę specjalną
ufundowaną przez Internetowy
Serwis Autorów i Kompozytorów
w postaci sesji w studio nagrań.
Wyróżnieniem specjalnym jury
i zaproszeniem do koncertu laure-
atów uhonorowano Antoniego
Gustowskiego. Wyróżnienia przy-
padły także Elizie Banasik oraz ze-
społowi Apropos. 

Gwiazdami tegorocznego Zlotu
byli Stanisław Bogusz, Dominika
Świątek oraz Zespół Reprezentacyj-

ny - grupa założona przez ibery-
stów Jarosława Gugałę i Filipa Ło-
bodzińskiego. 

Od 1996 roku w Zlocie wzięło
udział ponad 300 wykonawców
z całej Polski, wielu z nich zrobiło
prawdziwe kariery na scenie pio-
senki literackiej. W jury zasiadali
między innymi: Elżbieta Adamiak,
Andrzej Poniedzielski, Kasia Stan-
kiewicz, Mariusz Lubomski, Robert
Kasprzycki, Andrzej Ozga, Magda
Turowska, Teresa Drozda. Stałym
jurorem jest Artur Liwiński. red.

Zwycięzca 13 PZPR - Mateusz Rulski-Bożek

W walce wieczoru tytuł mistrza obronił Dariusz Snarski (z lewej), wygrywając z Juriyem Ivanovsem z Łotwy

fot. P. Michalski

fot. J. Dziedziczak

KONGO - kraj moich korzeni
Od 16 marca w Muzeum Regionalnym w Piasecznie

będzie można obejrzeć wystawę afrykańskich fotografii
Witolda Grzesiewicza i Małgorzaty Grzesiewicz-Sałaci-
ńskiej „KONGO - kraj moich korzeni”. Zaprezentowane
zostaną czarno-białe fotografie z Konga, wykonane przez
Witolda Grzesiewicza (1900-1987). Autor zdjęć w latach
1929-1938 pracował, zatrudniony przez korporację fran-
cuską, w rejonach Ouesso. Z jego związku z Kongijką, cór-
ką wodza, Moatiną Boman, 2 września 1933 roku w Li-
bonga przyszedł na świat Jan Nelli Grzesiewicz (1933 -
1999). Przywieziony do Polski w 1938 roku z zamiarem za-
pewnienia dobrego wyksztalcenia, Jan Nelli nigdy już nie
wrócił do Konga. Zmarł, nie wiedząc, że jego matka, Mo-
atina, żyła do 1994 roku z nadzieją, że - być może - „bia-
ły” wróci z ich synem. Jan Nelli Grzesiewicz związany był
z Piasecznem, gdzie w latach 1968-1990 pracował na sta-
nowisku specjalisty d/s eksportu i gospodarki magazyno-
wej w piaseczyńskim oddziale Warszawskiej Spółdzielni
Ogrodniczej. Podczas wernisażu rozpoczynającego się 15
marca o godz. 19.30 odbędzie się koncert z udziałem Mał-
gorzaty Grzesiewicz-Sałacińskiej.

Burmistrz Miasta i Gminy w Piasecznie
Proboszcz Parafii św. Anny w Piasecznie

Ośrodek Kultury w Piasecznie 
zapraszają na

„Droga Krzyżowa - muzyczne obrazy i impre-
sje” to autorski projekt Marka Stryszowskie-

go. Ma charakter misterium muzyczno-poety-
ckiego, a jego oryginalność polega na specjal-
nie skomponowanej przez Cezarego Chmiela
(muzyczne obrazy) i Marka Stryszowskiego
(muzyczne impresje) współcześnie brzmiącej
muzyce, inspirowanej filozoficznym tekstem

ks. Jana Twardowskiego. Poezję recytował bę-
dzie Jan Nowicki - popularny 

aktor filmowy i teatralny. 

16 marca godz. 19.30, 
Dom Parafialny przy kościele św. Anny

w Piasecznie, plac Piłsudskiego 10. 
Wstęp wolny

Misterium Drogi Krzyżowej


