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AKTUALNOŚCI

Sprawozdania

z sesji Rady Miejskiej

● s. 2

Sprawozdanie z pracy

burmistrza ● s. 3

Dzień Ziemi w Piasecznie
● s. 7

22. sesja 
Rady Miejskiej
odbędzie się 

14 maja
o godz. 14.00

w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5

Piaseczno wyróżnione

● s. 6

Rewitalizacja centrum 
● s. 4,5

Informacji urzędowych 
z gminy Piaseczno 

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

N@utobus
● s. 7

Picasso w Piasecznie
Od 10 maja mieszkańcy Piaseczna będą mieli
niepowtarzalną okazję obejrzeć oryginalne
prace Pabla Picassa, Henriego Matissé a i Ju-
ana Miró. W Muzeum Regionalnym rusza wy-
stawa 60 oryginalnych grafik trzech wybitnych
artystów. Patronat honorowy nad wystawą
objął burmistrz Piaseczna Józef Zalewski.
Henri Matisse

Wystawa prezentuje prace wy-
konane dla 35. i 36. numeru wy-
dawnictwa „Verve”. Było to cza-
sopismo artystyczno-kulturalne
wydawane w Paryżu w latach
1937-1960, którego twórcy posta-
nowili stworzyć najpiękniejsze
i najbardziej ekskluzywne czasopi-
smo na świecie. Do każdego nu-
meru dodawali oryginały prac róż-
nych artystów, którzy z czasem sta-
li się bardzo znani, a ich prace są
poszukiwane i cenione na rynku
sztuki. Matisse zaprojektował
okładkę do tego podwójnego nu-
meru, który w całości został po-
święcony ostatnim latom jego
twórczości. Osobiście nadzorował
tworzenie litografii swoich ostat-
nich prac, które zostały dołączone
do czasopisma. 

Pablo Picasso 
Wystawa prezentuje cykl lito-

grafii, które stanowią ilustracje do
opowiadania Prospera Mérimée
„Carmen”. Ponadto 4 prace z tzw.
„sekretnej kolekcji” są to litografie
wykonane według rysunków, któ-
re Picasso pokazywał tylko nielicz-
nym przyjaciołom (stąd nazwa
„sekretna”). przedstawiające akty
kobiece. Na wystawie znajdują się
także prace ukazujące ulubione

motywy artysty: corridę, gołąbka
pokoju, tematykę cyrkową oraz
kilka portretów towarzyszek życia. 

Juan Miró
Większość prac prezentowa-

nych na wystawie pochodzi z „Li-
tographu”. Był to sześciotomowy
wykaz wszystkich litografii, jakie
wykonał malarz. Zawiera opisy
prac wraz z charakterystyką pa-
pieru, na którym zostały wykona-
ne, podaje wysokość nakładu itd.
Miró i wydawcy zależało na tym,
żeby ten opis był czymś wyjątko-
wym i postanowili wydać jego
ekskluzywną edycję, do której ar-
tysta dodał kilkadziesiąt własnych
litografii. Wszystkie je można
oglądać na wystawie. 

Termin wystawy: 
10.05 - 01.06.2008
Wernisaż wystawy: 

9.05.2008 godz. 18.00
Ceny biletów wstępu: 

normalne - 8 zł, ulgowe - 4 zł, 
sobota - wstęp do muzeum 

bezpłatny
Godziny otwarcia muzeum:

czwartek, piątek - 10.00 -17.00,
sobota, niedziela - 9.00 -14.3

Patronat Medialny: 
„Kurier Południowy”, 

„Gazeta Piaseczyńska” 

Nowy numer bankowy Urzędu: 
74124060031111000049451489

Program:

godz. 10.00 
Msza Św. za Ojczyznę z udziałem chóru Lira

godz. 11.00 rozpoczęcie oficjalnych uroczystości 
hymn narodowy, przemówienie Burmistrza Miasta
i gminy Piaseczno - Józefa Zalewskiego, złożenie
wiązanek. 

VII Piaseczyńska Mila Konstytucyjna 
godz. 13-15 skwer Kisiela 
Coroczny bieg organizowany dla uczczenia uchwalenia
Konstytucji 3 maja. Trasa biegu rozpoczyna się na
skwerze Kisiela i prowadzi ulicami Kościuszki, Nada-
rzyńską, Sierakowskiego aż do placu Piłsudskiego, po-
nownie Kościuszki i kończy się na skwerze. Przyjmowa-
nie zgłoszeń odbywać się będzie od godziny 11.00.
Uczestnikiem może być każdy, kto posiada aktualne
badania lekarskie i ubezpiecznie NW. Niepełnoletni
muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
Nagrody rzeczowe i puchary dla zwycięzców ufundo-
wał Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno. 

TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH plac Piłsudskiego godz. 10-14
W targach mogą wziąć udział stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne oraz inne
organizacje sektora pozarządowego realizujące zadania ze sfery pożytku publicznego.
Każda organizacja samodzielnie aranżuje swoje stoisko wystawowe, w ramach prze-
strzeni udostępnionej jej przez organizatorów projektu. Organizacje mogą również
przygotować kilkuminutowe pokazy, które odbędą się na scenie lub w centralnej części
placu w przerwach między występami artystów. 

DEBATA OBYWATELSKA Urząd Miasta i Gminy Piaseczno godz. 14-16
Tematem debaty obywatelskiej w 2008 roku będzie „Rewitalizacja Piaseczna”. Nad cela-
mi, zakresem i efektywnością lokalnego programu rewitalizacji dyskutować będą wspól-
nie: mieszkańcy Piaseczna, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawi-
ciele władz lokalnych. Debata zorganizowana zostanie w ramach szerszej, ogólnopolskiej
akcji obywatelskiej - Masz Głos, Masz Wybór. 

POKAZY SŁUŻB PUBLICZNYCH plac Piłsudskiego godz. 10-14
W pokazach służb publicznych mogą wziąć udział różne służby publiczne chcące działać
zgodnie z regułami dobrego rządzenia. Każda służba samodzielnie aranżuje swoje stoisko
wystawowe lub miejsce pokazu. W ramach przestrzeni udostępnionej jej przez organiza-
torów projektu. 

KREATYWNE PIASECZNO plac Piłsudskiego godz. 9-14
W Kreatywnym Piasecznie, mogą wziąć udział lokalni artyści (śpiew, gra, taniec, teatr,
kabaret, rysunek, malarstwo, rzeźba, graffiti, fotografia, film), którym udostępnione
zostaną: scena, lokalizacje na i wokół Placu Piłsudskiego oraz przyległe lokale. 

Ogłoszenie
Uprzejmie informujemy,

że Urząd Miasta 
i Gminy Piaseczno

w dniu 2 maja 
(piątek) 

będzie nieczynny.
Za utrudnienia 

serdecznie
przepraszamy



Sprawozdanie z 20. sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

Na początku obrad radni zde-
cydowali o udzieleniu pomocy fi-
nansowej powiatowi piaseczyń-
skiemu w wysokości 1,5 mln zł na
wykonanie: 

remontu nawierzchni asfaltowej
drogi Głosków, Runów, Henryków
Urocze

przebudowy drogi Nr 01328
w Zalesiu Górnym 

chodnika we wsi Orzeszyn 
chodnika przy ul. Przesmyckie-

go w Piasecznie. 
W projekcie budżetu na 2008

rok zaplanowano 15 tys. zł na za-
kup kurtyny osłaniającej scenę w
sali gimnastycznej. Z uwagi na to,
że została ona zakupiona przez
sponsorów, niewykorzystane środ-
ki przeznaczono na zakup kseroko-
piarki i zestawu aerobowego do
ćwiczeń dla uczniów. 

O 20 mln zł zwiększone zosta-
ły wydatki na „Program gospodar-
ki wodno - ściekowej w Piasecz-
nie”. Brak planowanej przerwy zi-
mowej spowodował, że do chwili
obecnej wykonano więcej prac,
niż pierwotnie zakładano.
W związku z tym wzrosła także
wysokość płatności przewidziana
do wypłaty na pierwszy kwartał te-
go roku. Zwiększona została rów-
nież wartość dwóch zadań projek-
tu. Po podpisaniu większości
umów i rozpoczęciu prac budow-
lanych okazało się, że zaplanowa-
ne wydatki znacznie przekroczą
budżet przeznaczony na realizację
projektu. W związku z tym radni
zdecydowali o zaciągnięciu kredy-
tu długoterminowego w wysokości
20 mln zł, którego spłatę zaplano-
wano na lata 2009 - 2023. Wzro-
sły także o 20 tys. zł wydatki na re-
mont kanalizacji sanitarnej Ochot-
niczej Straży Pożarnej Chojnów. 

W związku z przystąpieniem
do przebudowy ul. Energetycznej
i przekazaniem terenów urzędowi
skarbowemu pod nową siedzibę
nastąpiła konieczność usunięcia,
kolidujących z inwestycjami, kilku-
nastu garaży, których najemcy na-
byli prawo do roszczeń uwłaszcze-
niowych. W drodze negocjacji
gmina zobowiązała się do wybu-
dowania nowych garaży w innej
lokalizacji oraz zrefinansowania
podatku VAT dla 16 najemców
w wysokości 85 tys. zł.

Radni zmienili zakres planowa-
nych remontów w szkołach
i przedszkolach gminnych. Za-
twierdzone zostały zmiany w Sta-
tucie Samodzielnego Zespołu Pu-
blicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego w Piasecznie. Rada wy-
raziła zgodę na użyczenie ZEW-T
Dystrybucja Sp. z o. o części dzia-
łek ozn. nr: 2/4, 2/7, 3, 5, 6/2 ob-
ręb 43 położonych w Piasecznie,
na których zlokalizowane są kable
i urządzenia elektroenergetyczne.
Uchwalono zmiany w miejscowym
planie zagospodarowania prze-

strzennego części wsi Baszkówka II. 
Radni postanowili odrzucić

skargę dotyczącą naruszenia in-
teresu prawnego państwa Mary
Lousie Franklin, Grzegorza Bogu-
ty, Macieja Kotarby, Michała Czar-
nockiego reprezentowanych przez
Kancelarię Adwokacką, adwokata
Michała Niedziółka, w związku
z uchwałą rady miejskiej w Pia-
secznie nr 450/XVI/2007 z dnia
12 grudnia 2007 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego czę-
ści wsi Siedliska I A. Za bezzasadne
uznano także skargi pana Zyg-
munta Makowskiego i pani Teresy
Biniek na działalność burmistrza
miasta i gminy Piaseczno. Wnioski
pani Teresy Biniek dotyczące blo-
kowania przez burmistrza postę-
powania w sprawie budowy jezdni
ul. Tulipanów oraz sprawy wybu-
dowania słupka, dwóch studzienek
telefonicznych i przeprowadzenia
kabli wzdłuż jej ogrodzenia radni
przekazali do rozpatrzenia powia-
towemu inspektorowi nadzoru bu-
dowlanego w Piasecznie. 

Nadano nazwy ulicom: Bła-
watków, Berberysowa, Cichej Łą-
ki, Dzikiej Jabłoni, Owocowy Sad
i Kwitnącej Gruszy w Piasecznie
oraz Kwitnących Kwiatów i Pach-
nącej Magnolii w Baszkówce.
Zmieniona została nazwa ulicy po-
łożonej w Józefosławiu i Juliano-
wie z Kuropatwy na Cyraneczki. 

Radni wyrazili zgodę na sprze-
daż działki o pow. 773 m. kw. po-
łożonej w Chylicach, zabudowanej
budynkiem mieszkalnym na rzecz
użytkownika wieczystego. Zdecy-
dowali także o nabyciu przez gmi-
nę działki o powierzchni 291 m.
kw. przeznaczonej pod drogę
gminną we wsi Szczaki oraz o od-
daniu w użytkowanie wieczyste
gruntów położonych w Piasecznie
przy ul. Energetycznej wraz z nie-
odpłatnym przeniesieniem własno-
ści znajdujących się na nich garaży
państwu Krystynie i Józefowi Ła-
dzińskim oraz panu Sławomirowi
Stachowiczowi. Rada zgodziła się
również na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej działek położo-
nych w Piasecznie przy ul. Geode-
tów i Koralowej zabudowanych
budynkami mieszkalnymi na rzecz
użytkowników wieczystych. 

Uchylone zostało osiem uchwał
Rady Miejskiej z powodu braku
możliwości ich realizacji. Rada pod-
jęła decyzję o pokryciu odszkodo-
wania dla państwa Janiny i Fryde-
ryka Kupców za działkę o po-
wierzchni 0,038 ha położoną
w Runowie przeznaczoną pod dro-
gę gminną - nieruchomością gmin-
ną o powierzchni 0,04 ha położoną
także w Runowie stanowiącą drogę
dojazdową. Ostatnią uchwałą Ra-
da zatwierdziła plan pracy komisji
rewizyjnej Rady Miejskiej w Pia-
secznie na rok 2008. 
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W spotkaniu oprócz władz gmi-
ny Piaseczno udział wzięli przedsta-
wiciele Sejmiku Mazowieckiego,
Starostwa Powiatowego oraz władz
wszystkich gmin wchodzących
w skład powiatu piaseczyńskiego. 

Na wstępie Wicemarszałek
przedstawił zarysy RPO woje-
wództwa mazowieckiego. Następ-
nie kierownik Wydziału Mazo-
wieckiej Jednostki Wdrażania Pro-
gramów Unijnych Agnieszka Mi-
chalska szczegółowo zaprezento-
wała cele, tryby i kryteria wyboru
projektów. Po omówieniu po-
szczególnych zagadnień doszło do
dyskusji. „Nie mam pewności, ale
wierzę, że dotrzymamy termi-
nów” - odpowiedział Wicemar-
szałek Kotlewski na pytanie doty-
czące napiętego harmonogramu
czasowego rozpatrywania wnio-
sków na inwestycje drogowe. Na
konferencji poruszono też kwestię

Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, który obejmuje kwotę
907 mln euro dla województwa
mazowieckiego. „Tam też są
środki dla samorządów” - zachę-
cał do zainteresowania progra-
mem wicemarszałek Kotlewski. 

Zasygnalizowany został też

przez Dariusza Draczka, członka
Zarządu Agencji Rozwoju Ma-
zowsza, nowy program skierowa-
ny do jednostek samorządowych,
dotyczący refinansowania realizo-
wanych projektów, których wyso-
kie koszty utrudniają realne plano-
wanie nowych inwestycji. 

Sprawozdanie z 21. sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

Głównym punktem sesji było
głosowanie w sprawie udzielenia
burmistrzowi absolutorium z wyko-
nania budżetu gminy za rok 2007 r.
Radni, po wysłuchaniu sprawozda-
nia z wykonania budżetu oraz opi-
nii Regionalnej Izby Obrachunko-
wej, komisji finansów i inwestycji
oraz komisji rewizyjnej Rady Miej-
skiej, zdecydowali o udzieleniu
burmistrzowi absolutorium. 

Następnie Rada wprowadziła
kilka zmian do tegorocznego
budżetu. Zgodnie z porozumie-
niem zawartym z gminą Konstan-
cin-Jeziorna, określającym jej spo-
sób partycypacji w kosztach zwią-
zanych z wykonaniem kanalizacji
w ulicach Broniewskiego, Dwor-
skiej i Piaskowej i podłączeniem
mieszkańców tych ulic do sieci, 
gmina Konstancin-Jeziorna zobo-
wiązała się do pokrycia kosztów
związanych z zaprojektowaniem
przyłączy do 18 posesji swoich
mieszkańców. Radni wprowadzili
do budżetu 14,5 tys. zł z przezna-
czeniem na ten cel. 

W związku z podpisaniem po-
rozumienia ze spółką Multi-Hekk
w sprawie zajęcia przez gminę
części działek położonych przy ul.
Raszyńskiej róg Puławskiej pod
budowę przepompowni wody,
14,9 tys. zł przeznaczono na opła-
tę czynszu za korzystanie z zajętej
części działki. 

O 885 zł zmniejszona została
dotacja na prowadzenie i aktuali-
zację rejestru wyborców. 

Zgodnie z wyrokiem sądu ape-
lacyjnego, który zasądził na rzecz
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
odszkodowanie w wys. 17,2 tys. zł
wraz z odsetkami, radni zdecydo-
wali o zwiększeniu dochodów
i wydatków o tę kwotę. Podjęto
także decyzję o zapłacie na rzecz
pani Stanisławy Świerczyńskiej
oraz pani Teresy Wilki odszkodo-
wań za bezprawne korzystanie
z nieruchomości położonej w Zło-
tokłosie przez rodzinę pani Alicji
Kacperskiej. W 2005 r. zostało za-
kończone postępowanie egzeku-
cyjne, a pani Kacperska została
przekwaterowana do lokalu so-
cjalnego. Zgodnie z obowiązują-
cym prawem, jeżeli gmina nie do-
starczy lokalu socjalnego osobie
uprawnionej na podstawie wyro-
ku eksmisyjnego, właścicielowi
przysługuje odszkodowanie. 

Na wniosek wydziału utrzyma-

nia dróg i transportu publicznego
radni zwiększyli wydatki o 850
tys. zł na remonty związane
z utrzymaniem nawierzchni dróg
gminnych. 

Zmniejszenie dotacji na jedno
dziecko w przedszkolu niepublicz-
nym do kwoty 623,22 zł pozwoliło
zatrzymać w budżecie 250 tys. zł.
Zaoszczędzone środki radni prze-
znaczyli na remont i wyposażenie
filii szkoły podstawowej w Józefo-
sławiu przy ul. Nefrytowej 14. 

Koszt budowy ul. Fabrycznej
na odcinku od Powstańców War-
szawy do Wojska Polskiego okazał
się o 50 tys. niższy, niż pierwotnie
zakładano. Niewydatkowane środ-
ki radni postanowili przeznaczyć
na obudowę instalacji technolo-
gicznych istniejącego zbiornika re-
tencyjno-uśredniającego i uzupeł-
nienie ubytków w konstrukcji
zbiorników ścieków surowych na
oczyszczalni w Wólce Kozodaw-
skiej oraz zaprojektowanie i budo-
wę brakującej kanalizacji do 
budynków jednorodzinnych w
ul. Młynarskiej. 

Na wniosek Zespołu Ekono-
miczno-Administracyjnego Szkół
o 5 tys. zł zwiększono środki na
zakup samochodu osobowo-
dostawczego dla placówek oświa-
towych. Ogłoszono przetarg,
w którym najtańsza oferta wyno-
siła 105 tys. zł. 

O 110 tys. zł wzrosły także
wydatki na usuwanie awarii
oświetlenia ulicznego spowodo-
wane kolizjami drogowymi, kra-
dzieżami lub dewastacjami.
W związku z decyzją wojewody
mazowieckiego uległa zmianie
wysokość zaplanowanych dotacji
dla Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. 

Zwiększony został limit wydat-
ków na 2009 rok dla zadania in-
westycyjnego pod nazwą „ Szkoła
Podstawowa w Złotokłosie - pro-
jekt i budowa boiska ze sztucznej
trawy”. W wyniku przeprowadzo-
nej procedury przetargowej koszt
zadania okazał się o 175 tys. zł
wyższy, niż pierwotnie planowano. 

Uchwalony został miejscowy
plan zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Gołków. Ra-
da zdecydowała o zmianie planu
zagospodarowania: części wsi Bą-
kówka - etap I (dot. działek nr
15/33, 15/36, 15/37, 15/38,
15/39, 9/2, 9/4, 9/5, 9/6, 10/25).

Zmieniona została uchwała Rady
Miejskiej nr 74/V/2007 w sprawie
zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania części wsi Bobro-
wiec. Radni postanowili ponadto
o przystąpieniu do sporządzenia
planu zagospodarowania części
Wólki Kozodawskiej oraz zmiany
planu części wsi Józefosław I. 

Nadano nazwy ulicom: Małego
Stawu w Gołkowie, Czerwonych
Jabłuszek w Bobrowcu, Enigmy,
Enklawy w Józefosławiu, Witolda
i Zofii Trzeciakowskich we wsi Pól-
ko oraz Kwiatów Polskich w Pia-
secznie. Radni wprowadzili zmianę
w uchwale nr 892/XXXIX/2005,
w której błędnie nadano nazwę
ulicy Ustronie fragmentowi już ist-
niejącej ulicy Malinowej. 

Zatwierdzone zostały górne
stawki opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych. 

Radni zgodzili się na wynajem
lokalu użytkowego o powierzchni
159 m kw. położonego przy ul. Fa-
brycznej 2 w Piasecznie na okres
do 7 lat. 

Rada zatwierdziła taryfy oraz wa-
runki rozliczeń za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę na terenie Młodzie-
żowej Spółdzielni Budowlano-Mies-
zkaniowej PATRONAT-3 w Piasecz-
nie. Ustaliła także najniższe wynagro-
dzenie dla pracowników Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Oddalony został wniosek pani
Teresy Biniek o wszczęcie postępo-
wania administracyjnego w spra-
wie braku oświadczenia zarządcy
drogi o możliwości wejścia na dro-
gę publiczną z inwestycją budow-
laną. 

Radni wyrazili zgodę na przy-
jęcie przez gminę darowizny od
Skarbu Państwa w postaci działki
o powierzchni 188 m kw. położo-
nej w Józefosławiu z przeznacze-
niem pod pompownię ścieków ko-
munalnych. Zdecydowali również 
o nabyciu na rzecz gminy działek
stanowiących fragmenty dróg
gminnych w Baszkówce. 

Po rozpoznaniu wezwania do
usunięcia naruszenia interesu
prawnego Rada Miejska posta-
nowiła oddalić skargi: sołtysa
i rady sołeckiej Runowa oraz pa-
na Dariusza Kiziakiewicza złożo-
ne w związku z uchwałą 
nr 540/XX/2008. 

Spotkanie z wicemarszałkiem
województwa mazowieckiego

W dniu 3 kwietnia 2008 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno odbyła się
konferencja z udziałem wicemarszałka województwa mazowieckiego Stefana
Kotlewskiego w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2007-2013. 

Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego podczas spotkania z władzami Piaseczna 

Mamy olimpijczyka
fot. T. Pawlak

Zwycięzca XXXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego Jan El-
banowski - maturzysta z klasy dziennikarskiej w Liceum Ogólnokształcącym im.
I Dywizji Kościuszkowskiej podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego klas III
odebrał z rąk burmistrza oraz przewodniczącej rady miejskiej w Piasecznie rower ja-
ko dowód uznania za wybitne osiągnięcie, które podnosi rangę piaseczyńskiego LO

fot. M. Idaczek



Burmistrz zatwierdził 
przetargi na: 

wspieranie terapii i wypoczynku
osób niepełnosprawnych - warsz-
taty Terapii Zajęciowej Niepełno-
sprawnych. Wykonawca Katolic-
kie Stowarzyszenie Niepełno-
sprawnych Archidiecezji War-
szawskiej za cenę 76 500,00 zł; 

promocję zdrowego spędzania
wolnego czasu oraz szkolenie
sportowe dzieci i młodzieży na te-
renie gminy Piaseczno w środowi-
sku wiejskim z terenu sołectw:
Chylice, Chyliczki, Jastrzębie, Jó-
zefosław, Julianów. Wykonawca
Klub Sportowy „Laura” Chylice za
cenę 100 000,00 zł; 

wspieranie wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej oraz prowa-
dzenie zajęć rekreacyjno-wych-
owawczych. Wykonawca Związek
Harcerstwa Polskiego Hufiec Pia-
seczno za cenę 95 000,00 zł; 

promocję zdrowego spędzania
wolnego czasu oraz szkolenie
sportowe dzieci i młodzieży na te-
renie gminy Piaseczno w środowi-
sku wiejskim z terenu Zalesia Gór-
nego i okolic. Wykonawca Klub
Sportowy „Hubertus” z Zalesia
Górnego za cenę 60 000,00 zł; 

remont nawierzchni dróg grun-
towych we wsi Antoninów i Wola
Gołkowska. Wykonawca Firma
Handlowo-Produkcyjno-Usłu-
gowa „Machpol” z Płośnicy za ce-
nę 83 928,68 zł; 

remont nawierzchni asfaltowej,
chodników i parkingów z kostki przy
ul. Ludowej w Piasecznie. Wyko-
nawca firma „Rymix-Bis” SA z War-
szawy za cenę 121 866,17 zł; 

remont nawierzchni gruntowej
ulicy Partyzantów we wsi Chojnów.
Wykonawca Przedsiębiorstwo Usłu-
gowo-Remontowe „Ewbud” za ce-
nę 120 442,26 zł;

remont nawierzchni jezdni
gruntowej ul. Mokrej w wsi Hen-
ryków-Urocze. Wykonawca PUR
„Ewbud” za cenę 87 235,93 zł; 

budowę kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Józefosław, Julia-
nów, Zalesie Górne „Jesówka” Ża-
bieniec i Jastrzębie - etap II, osiedle
Orężna - etap III. Wykonawca
w części I - konsorcjum firm: „Inter-
bud-Lublin” SA i PRI „Energopol-L-
ublin” SA za cenę 5 148 400,00 eu-
ro, w części II -konsorcjum firm: „In-
terbud-Lublin” SA i PRI „Energopol-
-Lublin” SA za cenę 4 392 000,00
euro, w części III - konsorcjum firm:
„Interbud-Lublin” SA i PRI „Energo-
pol-Lublin” SA 1 098 366,00 euro;

remont nawierzchni jezdni ul.
Koralowych Dębów w Zalesiu Gór-
nym i ul. Wczasowej w Głoskowie.
Wykonawca PIB „Drotech” z Miń-
ska Mazowieckiego 153 432,08 zł; 

remont nawierzchni jezdni ulicy
Turystycznej we wsi Wola Goł-
kowska. Wykonawca „Mabau
Polska” Sp. z o.o. z Szymanowa za
cenę 149 419,35 zł; 

dostawę książek do księgozbio-
ru Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Piaseczno i 8 filii. Wyko-
nawca „Platon” Sp. z o.o. z War-
szawy za cenę - marżę (upust) od
ceny detalicznej -31%; 

zakup mebli biurowych na po-
trzeby Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno. Wykonawca „Jard” Sp.
z o.o. z Warszawy; 

konserwację cieków wodnych
oraz usuwanie awarii odwodnie-
niowych na terenie gminy Piasecz-
no. Wykonawca w części I - Zwią-
zek Spółek Wodnych w Piasecz-
nie, w części II - firma Hydrotech-
niczno-Budowlana „Hydrodom”
z Tarnowa, w części III - firma
„Melkon” Fryderyka Grajner
z Piaseczna; 

odbiór wraz z załadunkiem,
transport i unieszkodliwienie płyt
azbestowo-cementowych pocho-
dzących z demontażu obiektów
z terenu gminy Piaseczno. Wyko-
nawca PHUP „Euro-Gaz” Sp. j.
ze Zgórska za odbiór 1 tony
278,20 zł brutto; 

dostarczenie wraz z montażem
tablic z nazwami ulic oraz tablic in-
formacyjnych wraz ze słupkami
mocującymi oraz gablot informa-
cyjnych na terenie gminy Piasecz-
no. Wykonawca firma „Utal” Sp.
z o.o. z Kobylnicy; 

ewidencję dróg gminnych na te-
renie gminy Piaseczno. Wykonaw-
ca Biuro Badawczo-Projektowe
Budownictwa Komunikacyjnego
„Transcomp” Sp. z o.o. z Warsza-
wy za cenę 198 860,00 zł; 

dostawę materiałów do remon-
tów nawierzchni dróg gminnych
na terenie miasta i gminy Piasecz-
no. firma „Sas-Bud” Kamil Sasin
z Milanówka. 

docieplenie ścian zewnętrz-
nych budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego w Piasecznie przy
ul. Wojska Polskiego 7. Wyko-
nawca Zakład Usługowo-Handl-
owy Łukasz Witek z Kielc za cenę
380 825,01 zł; 

budowę oświetlenia ul. Maszto-
wej we wsi Kuleszówka oraz ul.
Radomskiej w Antoninowie. Wy-
konawca firma Energo-Mix z Pia-
seczna za cenę 106 242,93 zł; 

urządzanie i konserwację ziele-
ni na terenie miasta i gminy Pia-
seczno. Wykonawca konsorcjum
firm: Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych „Sita” Piaseczno Sp.
z o.o. z Piaseczna oraz „Sita Pol-
ska” Sp. z o.o. z Warszawy;

szacowanie nieruchomości dla
potrzeb gminy Piaseczno. Wyko-
nawca Przedsiębiorstwo Handlo-
we „Eko” Jerzy Brzozowski z Sę-
kocina Starego; 

wykonanie ekspertyzy i projektu
budowlano-wykonawczego wraz
z kosztorysami na usunięcie przy-
czyn pęknięć w sali gimnastycznej
z zapleczem przy Szkole Podsta-
wowej w Głoskowie ul. Millenium
76. Wykonawca Biuro Inżynierskie
Jan Antosik z Warszawy za cenę
47 580,00 zł; 

zakup, dostawę i rozładunek
workowanego węgla, gatunek
I-orzech dla podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej
z terenu miasta i gminy Piasecz-
no. Wykonawca firma Węglo-
sort Sp. z o.o. Siemianowic Ślą-
skich za cenę 536,8 zł za tonę; 

wykonanie analiz finansowych
i ekonomicznych w celu opraco-
wania wniosku o zmianę decyzji
Komisji Europejskiej. Wykonaw-
ca „Citec” SA z Katowic za cenę
21 500,00 euro; 

roboty dodatkowe na bieżące
utrzymanie dróg na terenie miasta
i gminy Piaseczno. Wykonawca
Jarpol SA z Warszawy; 

kompleksową przebudowę 
ul. Sękocińskiej w Piasecznie na
odcinku od ul. Mleczarskiej do
łącznika pomiędzy ul. Sękociń-
ską, a ul. Syrenki. Wykonawca
konsorcjum firm: Mabau Polska
Sp. z o.o. z Szymanowa oraz
„Mabau” GmbH z Niemiec za
cenę 1 448 605,36 zł;

przebudowę ul. Leśnych Bogi-
nek w Zalesiu Górnym na odcinku
od ul. Wiekowej Sosny do ul. Wi-
słockiego. Wykonawca konsor-
cjum firm: Mabau Polska Sp. z o.o.
z Szymanowa oraz Mabau GmbH
z Niemiec 1 868 814,98 zł; 

budowę oświetlenia ulicznego
przy ul. Kolejowej w Złotokło-
sie. Wykonawca firma ZKRS

i UE Cieślikowski z Wolicy za
cenę 52 133,65 zł; 

wykonanie opracowań geode-
zyjnych dla potrzeb gminy Piasecz-
no. Wykonawca firma Kaczmar-
czyk Krystyna Geodeta Uprawnio-
ny z Warszawy; 

remont nawierzchni jezdni ul. Mo-
niuszki w Chyliczkach. Wykonawca
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-B-
udowlane „Drotech” z Mińska Ma-
zowieckiego za cenę 141 979,94 zł; 

oznakowanie pionowe i pozio-
me oraz wykonywanie progów
zwalniających na drogach lokal-
nych i gminnych na terenie gminy
Piaseczno. Wykonawca firma 
J. D. Inżynieria Ruchu z Zielonki; 

remont nawierzchni jezdni 
ul. Południowej i Kolejowej wraz
z odwodnieniem w Głoskowie.
Wykonawca firma Mabau Polska
Sp. z o.o. z Szymanowa za cenę
308 425,77 zł; 

wykonanie robót dodatkowych
związanych z budową Gimnazjum
przy Szkole Podstawowej w Goł-
kowie i ocieplenie istniejącej Szko-
ły Podstawowej. Wykonawca
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
-Usługowe „Zambet” SA z Pułtu-
ska za cenę 794 738,36 zł. 

Burmistrz unieważnił 
przetargi na: 

budowę alei Kalin etap IIb w Pia-
secznie o długości odcinka 240,0
m od ul. Topolowej do ul. Rejtana,
gdyż wystąpiła istotna zmiana oko-
liczności powodująca, że prowa-
dzenie postępowania lub wykona-
nie zamówienia nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć; 

zakup trumien dębowych 
i sosnowych dla potrzeb Punktu
Pogrzebowego przy Urzędzie
Miasta i Gminy Piaseczno, gdyż
nie złożono żadnej oferty niepod-
legającej odrzuceniu.

Burmistrz ogłosił 
przetargi na: 

budowę boiska ze sztucznej tra-
wy na terenie Szkoły Podstawowej
w Złotokłosie przy ul. Traugutta. 

kompleksową przebudowę ul. Sę-
kocińskiej w Piasecznie na odcinku
od ul. Mleczarskiej do łącznika po-
między ul. Sękocińską a ul. Syrenki. 

dostawę samochodu osobowe-
go na potrzeby Zespołu Ekono-
miczno-Administracyjnego Szkół
w Piasecznie. 

remont nawierzchni dróg grun-
towych ul. Orzechowej w Rober-
cinie i ul. Jeżynowej w Woli Goł-
kowskiej. 

wykonanie robót murarsko-k-
amieniarskich wraz z czynnościami
pogrzebowymi na Cmentarzu Ko-
munalnym w Piasecznie. 

budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Józefosław,
Julianów, Zalesie Górne - Jesówka,
Żabieniec i Jastrzębie - etap II,
osiedle Orężna - etap III. Część 4:
Budowa kanalizacji sanitarnej
w m. Józefosław i Julianów. 

wykonanie remontu parteru bu-
dynku Przychodni Rejonowej nr
1 w Piasecznie przy ul. Fabrycznej
nr 1 - II etap. 

remont drogi poprzez wykona-
nie podbudowy i nawierzchni as-
faltowej na ul. Granicznej w Zale-
siu Górnym. 

sporządzenie miejscowych pla-
nów zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Gołków. 

sporządzenie miejscowych pla-
nów zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Głosków,
Kamionka. 

sporządzenie miejscowych pla-
nów zagospodarowania prze-

strzennego części wsi Jesówka,
Wólka Kozodawska, Nowinki.

W tym okresie burmistrz
zajmował się bieżącymi
sprawami, m.in. odbyły się
następujące spotkania:
8, 9, 15 i 23 lutego -walne zebra-
nia sprawozdawcze OSP w Złoto-
kłosie, Jazgarzewie, Grochowej
i Bobrowcu; 
9 lutego - jubileusze setnych uro-
dzin mieszkanki Zalesia Dolnego
pani Anny Szode-Matikaszwili. 
20 lutego - spotkanie z wicestaro-
stą piaseczyńskim oraz dyrektorem
Zarządu Dróg Powiatowych nt.
planowanych remontów dróg po-
wiatowych i budowy chodników
przy ul. Przesmyckiego w Piasecz-
nie oraz przy ulicy Klonowej w Pi-
lawie, Chojnowie i Orzeszynie. 
20 lutego - spotkanie władz sa-
morządowych gmin Lesznowola,
Konstancin-Jeziorna, dzielnicy Ur-
synów i Piaseczna z Dyrekcją Ma-
zowieckiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych oraz przed-
stawicielami Urzędu Marszałkow-
skiego. Tematem spotkania była
planowana modernizacja Kanału
Piaseczyńskiego i kanału Jeziorki
w celu polepszenia gospodarki
wód opadowych na terenie zlewni
tych cieków wodnych; 
21 lutego - spotkanie z wicewoje-
wodą mazowieckim nt. współdzia-
łania administracji rządowej i sa-
morządu gminnego w rozwiązy-
waniu problemów związanych
z polityką przestrzenną i ochroną
środowiska; 
21 lutego - ogólnopolskie spotka-
nie wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów z przedstawicielami rządu
i parlamentu nt. wykorzystania
środków unijnych oraz polityki rol-
nej. 
22 lutego - spotkanie z przedstawi-
cielami inwestora z ul. XXI wieku
oraz ul. Wenus nt. przygotowywa-
nych projektów budowy tych dróg; 
24 lutego - uroczyste spotkanie
z okazji 102. rocznicy urodzin
mieszkańca Zalesia Dolnego p.
Stanisława Krawca; 
25 lutego - spotkanie z dyrekto-
rem ZTM nt. poprawy obsługi
komunikacyjnej na trasach ob-
sługiwanych przez ZTM oraz pla-
nowanych nowych połączeń do
Piaseczna. 
26 lutego - spotkaniu zorganizo-
wane przez Zarząd Starostwa
z Dyrekcją Szpitala MSWiA oraz
Dyrektorem Biura Polityki Zdro-
wotnej m.st. Warszawy nt. zamie-
rzeń Warszawy związanych z bu-
dową tzw. Szpitala Południowego
na Ursynowie; 
6 marca - spotkanie z okazji Dnia
Kobiet zorganizowane przez Za-
rząd Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych
w Piasecznie; 
10 marca - spotkanie przedświą-
teczne zorganizowane w Ośrodku
Kultury przez Zarząd Koła Polskie-
go Związku Niewidomych w Pia-
secznie; 
10 marca - spotkanie z p. Haliną
Laskowską - Dyrektor Oddziału
Gospodarowania Nieruchomo-
ściami PKP SA nt. przejęcia
obiektów kolejowych tj. budyn-
ku dworca oraz terenów przy uli-
cy Dworcowej i Towarowej,
a także właściwego zagospoda-
rowania mienia Piaseczyńskiej
Kolei Wąskotorowej; 
11 marca - spotkania przedświą-
teczne zorganizowane przez
Cech Rzemiosł Różnych i Spół-
dzielnię Rzemieślniczą w Piasecz-
nie oraz Związek Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów Zarząd Koła
w Piasecznie; 
13-18 marca - okolicznościowe
spotkania świąteczne zorganizo-
wanych przez: Zarząd Powiatowy
PKPS, Zarząd Koła Związku Sybi-
raków, Zarząd Starostwa w Pia-

secznie, Zarząd Miejsko-Gminny
oraz Powiatowy Oddziału Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej; 
15 marca - otwarcie VII Mazo-
wieckich Drużynowych Młodzie-
żowych Zawodów Pływackich
o Puchar Prezesa PKOL zorganizo-
wanych przez GOSIR Piaseczno; 
16 marca - kiermasz wielkanocny
zorganizowany przez MGOK
w Piasecznie; 
20 marca - otwarcie nowego po-
sterunku policji w Zalesiu Górnym; 
26 marca - podpisanie kontraktu
dla zadania 4, cz. I, II i III w ra-
mach Funduszu Spójności z Kon-
sorcjum firm na czele z firmą IN-
TERBUD z Lublina; 
29 marca - podsumowanie turnie-
ju piłki nożnej amatorów zorgani-
zowane przez GOSIR Piaseczno; 
2 kwietnia - uroczystości wmuro-
wania kamienia węgielnego pod
nową stację diagnostyczną w Pia-
secznie przy ul. Energetycznej; 
2 kwietnia - spotkanie w liceum
z młodzieżą szwedzką z partner-
skiej gminy Upplands Vasby;. 
8 kwietnia - spotkanie samorzą-
dowców z powiatu piaseczyńskie-
go z radnymi Sejmiku Mazowiec-
kiego i wicemarszałkiem p. Stefa-
nem Kotlewskim; 
5 kwietnia - uroczyste otwarcie
i podsumowanie I Mistrzostw
Gmin Powiatu Piaseczyńskiego
w wieloboju sportowym zorgani-
zowanych przez GOSIR Piaseczno; 
5 kwietnia - Walne Zebranie
Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej Koło „Gątyń”
w Piasecznie; 
10-11 kwietnia - wyjazdowe
szkolenie nt. funkcjonowania
oświaty na Litwie z uwzględnie-
niem polskich szkół na przykładzie
szkoły w Płocieniszkach koło Wil-
na. Szkolne przekazane zostały
dary w postaci książek, atlasów,
encyklopedii, filmów i innych po-
mocy szkolnych; 
14-23 kwietnia - wyborcze ze-
brania sołtysów i rad sołeckich; 
17 kwietnia - obchody Miesiąca
Pamięci Narodowej; 
18 kwietnia - spotkanie z p. Sta-
nisławem Gawłowskim - Sekreta-
rzem Stanu w Ministerstwie Śro-
dowiska nt. przebiegu inwestycji
w ramach Funduszu Spójności
oraz udział w obchodach „Dnia
Ziemi 2008” zorganizowanych
przez młodzież z Gimnazjum nr
1 w Piasecznie; 
18 kwietnia - spotkanie z Zarzą-
dem Thomson Display Polska nt.
sytuacji ekonomicznej i społecznej
w zakładzie oraz planowanych za-
mierzeń m.in. rozbudowy mon-
towni telewizorów tradycyjnych
i plazmowych; 
20 kwietnia - otwarcie VIII Ro-
dzinnego Festynu Sportowo-
Rekreacyjnego „Moda na sport -
moda na zdrowie” zorganizowa-
nego przez KS „Laura” Chylice; 
22 kwietnia - podsumowanie kon-
kursu matematycznego dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu piaseczyńskiego.

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
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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 6 lutego do 23 kwietnia 2008 r.



Od początku 2003 r. więcej pienię-
dzy zaczęto przeznaczać na inwestycje
w centrum miasta. Efekt to m.in.: grun-
townie wyremontowane ul. Kilińskiego,
Sierakowskiego oraz Warszawska wraz
z otoczeniem. W listopadzie 2004 r. roz-
poczęło działalność Muzeum Regionalne
usytuowane w zabytkowym budynku
starej plebanii obok ratusza. W kolej-
nych latach w centrum miasta powstały
nowe budynki użyteczności publicznej:
Komenda Policji oraz gmach Sądu Rejo-
nowego i Prokuratury. 

W tym roku przebudowywana zo-

stała ul. Zgoda wraz z parkingiem a nie-
bawem rozpoczną się zaplanowane trzy
duże inwestycje w ścisłym Centrum
Piaseczna: 

przebudowa pl. Piłsudskiego 
przebudowa budynku byłej 
Komendy Policji
przebudowa skweru Kisiela

Nowy parking w centrum
Aby poprawić dostęp komunikacyjny

do parku miejskiego, przebudowano ul.
Zgoda. Wzdłuż niej zbudowano wodo-
ciąg, kanalizację sanitarną i deszczową.

Położono nową nawierzchnię i wyko-
nano chodnik. Utworzono łącznie 
20 nowych miejsc parkingowych w cią-
gu ulicy a na jej końcu wybudowano
plac do zawracania. 

Jednocześnie rewitalizacja objęła
również parking między ul. Zgoda i ul.
Sierakowskiego. Zbudowano tam kana-
lizację deszczową oraz asfaltowe drogi
dojazdowe. Powstało 116 miejsc parkin-
gowych, 4 miejsca dla osób niepełno-
sprawnych oraz pas postojowy dla auto-
busów. Uporządkowano również stare
i utworzono nowe tereny zieleni. W su-

mie zbudowano 330 m ul. Zgoda i zago-
spodarowano teren parkingu o po-
wierzchni 6625 m kw. Całość inwestycji
kosztowała 1,970 mln zł. 

Odzyskać rynek
Jednym z głównych założeń rewitali-

zacji centrum miasta jest przywrócenie
do świetności placu Piłsudskiego, który
ma zyskać cechy charakterystyczne dla
miejskiego rynku. 

Projekt przebudowy placu Piłsud-
skiego, którego realizacja ma rozpocząć
się jesienią tego roku i zakończyć do
2010 roku, przewiduje, że: 

Układ placu pozostanie bez istotnych
zmian. Zachowane zostanie połączenie
ulicy Sierakowskiego z ulicą Kościuszki,
zarówno po północnej, jak i po połu-
dniowej stronie placu. 

Chodnik wzdłuż budynków stanowią-
cych południową pierzeję placu zostanie
zaakcentowany kamiennym krawężni-
kiem o wys. 10 cm, a powierzchnia pla-

cu zostanie uporząd
kwidacje istniejącyc
ków i wprowadzenie
płaszczyzny posadzk
ki brukowej w posta
o wymiarach 5 x 5 m
i 2,5 x 2,5 m dla stre

Korytarz ulicy Ko
zostanie krawężnikiem

W posadzce zapro
we oświetlenie w pi
stępach. Przed koś
oraz wzdłuż północ
pierzei placu przewi
kingowe. 

Fontanna sercem ry
Zgodnie z konce

znaczono osie sym
przecięciu zostanie 
tanna. Fontannę z
bazie kwadratu o wy
5,90 m i wysokości 
niecki względem p
wodny o głębokości
waną w nim instala
wierającą systemem
wanych dysz, pozwa
gramowanie przepły
wi uzyskanie efektu 
Zsynchronizowane s
dyszami i oświetleni
aranżowanie dużej
wodno-świetlnych 
nych. Niecka fontan
czarnym granitem, 
stą i elegancką form
Cała fontanna zos
w taki sposób, aby
wała się z otaczają
sadzką. Dzięki temu
stać się chętnie odw
spotkań i odpoczynk
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Długo oczekiwana rewita
W związku z dynamicznym rozwojem miasta zaobserwować można spory
kontrast między gwałtownie rozbudowującymi się przedmieściami a nieste-
ty zaniedbanym nieco śródmieściem. Aby zmniejszyć ten efekt, władze Pia-
seczna kilka lat temu podjęły decyzję o rozpoczęciu działań na rzecz rewita-
lizacji centrum miasta i poprawy jego walorów estetycznych.

Nowo wybudowany parking pomiędzy ulicą Zgoda i Sierakowskiego

Fontanna z tańczącą wodą - serce piaseczyńskiego rynku

Plan przebudowy Placu Piłsudskiego Wizualizacja planowan

fot. T. Pawlak



dkowana poprzez li-
ch schodków, mur-
e możliwie jednolitej
ki z betonowej kost-
aci siatki kwadratów
m dla ruchu pieszego
refy komunikacyjnej. 
ościuszki zaznaczony
em o wysokości 5 cm. 
ojektowano punkto-

pięciometrowych od-
ściołem i ratuszem

ocnej i południowej
idziano miejsca par-

ynku 
cepcją na placu wy-
metrii, na których
e usytuowana fon-
zaprojektowano na

wymiarach 5,90 m na
50 cm do krawędzi
posadzki. Zbiornik

ci 15 cm z zainstalo-
acją ciśnieniową za-
m 33 zsynchronizo-

wali na dowolne pro-
ywu wody i umożli-

u „tańczącej wody”.
systemy sterowania
iem pozwolą na za-
j ilości kombinacji

efektów scenicz-
nny obłożona będzie
który zapewni pro-

mę architektoniczną.
ostanie zbudowana
y dobrze kompono-
ącym placem i po-

mu rynek ma szansę
wiedzanym miejscem

ku. 

Kultura po policji
Równocześnie z przebudową placu

Piłsudskiego rozpocznie się remont bu-
dynku po dawnej Komendzie Policji,
który zaadaptowany zostanie na potrze-
by Ośrodka Kultury. Cała struktura ryn-
ku znajduje się w strefie ochrony kon-
serwatora zabytków, dlatego przebudo-
wa nie zmieni formy budynku z wyjąt-
kiem zwiększenia kąta nachylenia da-
chu. Prace będą prowadzone w taki spo-
sób, aby zachować istniejące ściany ze-
wnętrzne. Cały środek natomiast będzie
wyburzony i odtworzony w nieco zmie-
nionej formie. Obiekt będzie posiadał
trzy kondygnacje nadziemne i niewielką
piwnicę. Komunikację pionową zapewni
projektowana winda umieszczona
w głównym holu oraz klatka schodowa
pełniąca również funkcje ewakuacyjne. 

W budynku przewidziano: 
Na parterze: kawiarnię na 24 miejsca

konsumpcyjne, dwie pracownie pla-
styczne wraz z magazynkami, szatnie
i toalety. 

Na I piętrze: salę widowiskową wraz
z pomieszczeniem operatora (świa-
tło/dźwięk) i magazynkiem, garderobę,
dwa magazynki podręczne oraz cztery
pracownie muzyczne, toalety. 

Na II piętrze: salę wielofunkcyjna
wraz z zapleczem i szatnią, magazyn,
pomieszczenie biurowe, pracownię gier,
pomieszczenie dla organizacji pozarzą-
dowych oraz dwie pracownie fotogra-
ficzne, toalety. 

Na III piętrze: dwa pomieszczenia biu-
rowe, pomieszczenie dla zuchów, dwie
harcówki oraz dwa magazyny, toalety. 

Wejście do budynku będzie przysto-
sowane dla osób niepełnosprawnych. 

Wraz z przebudową samego budyn-
ku zostanie również przeprowadzona
reorganizacja na terenie go otaczają-
cym. Wyburzone zostanie istniejące
ogrodzenie, budynki byłych garaży oraz
budynek po Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej. Uzyskana w ten sposób
przestrzeń zagospodarowana będzie na
potrzeby parkingu. W otoczeniu parkin-
gu utworzone zostaną tereny zielone
urządzone w formie trawników i krze-
wów ozdobnych. Dla zapewnienia ła-
twiejszego dostępu do budynku wybu-
dowane zostaną schody terenowe do
budynku Urzędu Miasta.

Skwer Kisiela miejscem dpoczynku
Na lata 2008 i 2009 zaplanowano

również modernizację skweru Kisiela
przed Urzędem Miasta. Gmina Piasecz-
no wystąpiła w styczniu 2008 r. z wnio-
skiem o wydanie pozwolenia na budo-
wę. Ponieważ teren skweru jest zlokali-
zowany w obszarze objętym ochroną
konserwatorską, Starostwo Powiatowe
skierowało pismo z prośbą o konsultacje

planowanych działań do Konserwatora
Zabytków. W dniu 18 marca 2008 r.
Konserwator wydał pozytywną opinię
o inwestycji i sprawa wróciła do Staro-
stwa. Jak tylko będzie zgoda, gmina
ogłosi przetarg, który wyłoni wykonaw-
cę. Prace remontowe rozpoczną się pod
koniec lata i powinny zakończyć się na
początku przyszłego roku. 

Projekt modernizacji przewiduje
wykonanie nowych posadzek placu, no-
wych latarni parkowych oraz oświetle-
nia posadzkowego. Poszerzone zostaną
schody od strony ulicy Kościuszki, a na
skwerze pojawią się nowe ławki, kosze
oraz drobne formy architektoniczne. 

Przy centralnych schodach projekt
przewiduje wykonanie podjazdu dla

osób niepełnosprawnych i wózków dzie-
cięcych. Dodatkowo na skwerze wyko-
nane zostaną aranżacje z podświetlany-
mi kaskadami wodnymi. 

Całości zamierzenia dopełniać będą
nowe grupy roślinności krzewiastej oraz
nowe trawniki. Całkowity koszt inwesty-
cji szacuje się na blisko 2 mln. zł. 

red.
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alizacja centrum miasta

Projekt nowego skweru Kisiela

anej kaskady wodnej na skwerze Kisiela

Tak będzie wygladać przebudowany budynek po starej komendzie
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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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PIŁKA NOŻNA
KS Piaseczno tel. 022 757 21 50 
LKS Jednośc Żabieniec 
tel. 0 505 063 630 
LKS Perła Złotoklos 
tel. 0 506 090 776 
KS Laura  tel. 0 600 284 259 
LKS Victoria Głosków 
tel. 0 609 567 021 
LKS Sparta Jazgarzew 
tel. 0 509 612 528 
GOSiR tel. 022 716 66 00 

KICK-BOXING
KS Piaseczno tel. 022 757 21 50 

LEKKOATLETYKA
KS Piaseczno tel. 022 757 21 50 

ZAPASY
KS Piaseczno tel. 022 757 21 50 

BASEBALL
KS Piaseczno tel. 022 757 21 50 

KOSZYKÓWKA
KS Piaseczno tel.022 757 21 50 
GOSiR tel. 022 716 66 00 

KOLARSTWO
GOSiR  tel: 022 716 66 00 
LUKS TRÓJKA tel.0 608 056 865

TENIS STOŁOWY
GOSiR tel. 022 716 66 00 

AKROBATYKA ROWEROWA
KS Hubertus Zalesie Górne 
tel. 0 601 398 798

ŁUCZNICTWO
KS Hubertus Zalesie Górne 
tel. 0 601 398 798

BADMINTON
KS Hubertus Zalesie Górne 
tel. 0 601 398 798

JUDO
UKS Szogun tel. 0 605 36 38 79 

TANIEC SPORTOWY
KS Grawitacja tel. 0 604 438 643

SPORTOWA OFERTA GMINY PIASECZNO
Kluby naszej gminy oferują szeroką gamę dyscyplin
sportowych dla dzieci i młodzieży. Mimo trwającego cy-
klu szkolenia można się zgłaszać i dołączyć do grup, któ-
re powstały na początku roku szkolnego 2007/2008. 

Piaseczno wyróżnione 
„Gazeta Prawna” po raz drugi przygotowała
Ranking Europejska Gmina - Europejskie Mia-
sto, w którym Piaseczno podobnie jak w ze-
szłym roku znalazło się wśród laureatów.

Ranking wyróżnia samorządy, na obszarze których osiągane są naj-
większe sukcesy w pozyskiwaniu środków unijnych. W przedsięwzięciu
uwzględniane są wszystkie programy unijne, których beneficjentami są
nie tylko władze samorządowe i podległe im jednostki organizacyjne,
ale także przedsiębiorcy i organizacje społeczne. 

Podstawą do oceny jest wartość przyznanej pomocy z UE, liczba
realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców. Dane pochodzą
z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i obejmują umo-
wy podpisane do końca 2007 roku (bez programów przedakcesyj-
nych). Pominięte zostały niektóre ogólnopolskie projekty transporto-
we, które trudno było przyporządkować poszczególnym jednostkom
samorządowym. 

Wyniki rankingu ogłaszane były podczas czterech spotkań regional-
nych, z których pierwsze (12 marca) odbyło się w Lublinie. Ranking wo-
jewództwa mazowieckiego opublikowany został w „Gazecie Prawnej ”
2 kwietnia 2008 r. 

Praca w urzędzie
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza nabór 

na wolne stanowisko pracy: 

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

Pracownika ds. technicznych 
w Jednostce Realizującej Projekt

BEZPIECZNA GMINA
Badanie ankietowe mieszkańców gminy Piaseczno
W listopadzie 2007 r. przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców
miasta i gminy Piaseczno dotyczącą stopnia poczucia bezpieczeń-
stwa oraz poznania ocen dotyczących postrzegania i zadowolenia
z dotychczasowych działań gminy w tym względzie.

Ankietyzację przeprowadzono
w 5 lat po poprzedniej, podobnej
akcji, która była jedną z podstaw
uruchomienia całego pakietu
działań związanych z poprawą
bezpieczeństwa na terenie gminy
Piaseczno. 

Akcję prowadzono wśród mło-
dzieży piaseczyńskich szkół oraz
ich rodziców. Formularz ankiety
został także opublikowany na
stronach internetowych gminy
i wypowiedzi mieszkańców do-
cierały do nas również drogą
elektroniczną. 

W akcji wzięło udział 647 osób
w tym: 520 uczniów i 127 osób
dorosłych. 

Podsumowanie ankiet
Czy w rejonie twojego zamieszkania

widujesz osoby zakłócające spokój
swoim zachowaniem (alkohol, narko-
tyki, bójki kradzieże, włamania itp.) -
232 os., czyli 36% ankietowanych, od-
powiedziało, że widziało takie sytuacje. 

Czy w przeciągu ostatniego roku
znalazłeś się w sytuacji: 
- zostałem/łam napadnięty 16 os. 
- zostałem/łam okradziony 10 os. 
- włamano się do mnie 3 os. 
- włamano się do mojego auta 10 os
- ukradziono mi auto 8 os. 
Łącznie 47 osób, czyli 7,3% ankie-
towanych, było ofiarami takich sy-
tuacji, z czego 23 os., czyli 49%
zgłosiło ten fakt policji.

Czy wg Ciebie w ostatnich 3 la-
tach poprawiło się poczucie bez-
pieczeństwa w Twojej okolicy:
Tak: 25% odpowiedzi
Nie: 29% odpowiedzi
Nie mam zdania: 45,6% odpowiedzi

Ocena działań straży miejskiej:
- są widoczni 19% odpowiedzi
- nie są widoczni 44% odpowiedzi
- interweniują na wezwanie 

15% odpowiedzi
- nie interweniują na wezwanie 

10% odpowiedzi
- są skuteczni i pomocni 

7,4% odpowiedzi
- nie są skuteczni i pomocni 

13,5% odpowiedzi
- strażnicy są potrzebni 

34% odpowiedzi
- strażnicy nie są potrzebni 

8,3% odpowiedzi
Odpowiedź: „strażnicy nie są po-
trzebni” częściej podała wśród
osób mieszkających poza Piasecz-
nem. Pozytywnych ocen: 485; ne-
gatywnych ocen: 491

Co sądzisz o rozbudowie moni-
toringu wizyjnego miasta: 
- jest potrzebna rozbudowa 

75% odpowiedzi
- nie jest potrzebna 

6,7% odpowiedzi
- nie mam zdania 

18,3% odpowiedzi
Odpowiedź: „nie jest potrzebna
rozbudowa” zdecydowanie naj-
częściej padała wśród osób miesz-
kających poza Piasecznem.

Gdzie powinno się zainstalować
kolejne kamery: wskazywano na-
stępujące lokalizacje: 

Piaseczno: okolice szkół i boisk
szkolnych; okolice przystanków
autobusowych w centrum i na
obrzeżach miasta; okolice sklepu
Tesco; okolice sklepu Marta; place
zabaw - ul. Kusocińskiego, ul. Je-
rozolimska; al. Kalin koło gimna-
zjum; skrzyżowanie ulic Dworco-
wej/JPII/ Słowicza; - klatki scho-
dowe na osiedlu SP Jedność (ska-
zania dzieci); 

Zalesie Górne: okolice kościoła
i boiska szkolnego/placu zabaw;
dworzec PKP; okolice SP i Liceum
na ul. Białej Brzozy; Zalesie Dol-
ne: okolice kościoła; pl. Wolności,
ul. Pomorska

Pozostałe miejscowości: okoli-
ce szkół i sklepów z alkoholem
(Jazgarzew, Złotokłos, Gołków) 

Uwagi i propozycje dotyczące
poprawy stanu bezpieczeństwa
w mieście i gminie: 
- więcej patroli policyjnych i

straży w mieście oraz
pozostałych miejscowościach; 

- wybudować posterunki policji 
w Gołkowie, Złotokłosie; 

- powiększyć ilość patroli w
godzinach zajęć lekcyjnych, aby
wyłapywać wagarowiczów 
zakłócających porządek publiczny; 

- spowodować, aby patrole 
obejmowały nie tylko centrum 
miasta i jego oświetlone rejony,
ale także boczne uliczki i miej-
scowości poza Piasecznem; 

- więcej zajęć profilaktycznych 
z policjantami w szkołach; 

- przyspieszyć reakcje służb 
miejskich na zgłoszenia o
zagrożeniach, 

- polepszyć oświetlenie, zwięk-
szyć ilość latarń na ulicach 
i w parku miejskim; 

- polepszyć oświetlenie na 
przystankach autobusowych; 

- dozorować okolice sklepów 
nocnych, pubów i klubów 
młodzieżowych w całej gminie, 

- srogo karać sklepy sprzedające 
alkohol nieletnim; 

- więcej kamer w szkołach 
i okolicach (wskazania dzieci) 

- zainstalować domofony 
na klatkach schodowych 
(skazania dzieci z terenu 
SM Jedność) 

- srogo karać za spożywanie 
alkoholu w miejscach 
publicznych; 

- uporządkować drogi gminne, 
- uruchomić sygnalizację świetlną

na ruchliwych skrzyżowaniach 
np.: Wiekowej Sosny, Pionierów, 

- zbudować rondo na skrzyżowaniu
ul. Julianowskiej/Okulickiego

- pobudować chodniki, aby piesi 
byli bezpieczniejsi - Jazgarzew, 
Gołków - ul. Millenium, Lipowa,
Głosków - ul. Radnych, 
Złotokłos, Henryków, 

- pobudować ścieżki rowerowe, 
- na niestrzeżonych przejazdach 

kolejowych pobudować 
„garby”w celu spowolnienia 
ruchu pojazdów, 

- pobudować „garby” 
na ul. Milenium i ul Radnych, 

- zbudować noclegownię 
dla bezdomnych; 

Miejsca, gdzie obserwuje się
często zakłócanie porządku: 
- Dworce PKP w Piasecznie 

i Zalesiu Górnym; park; ulice: 
Kusocińskiego, Sikorskiego, Róż,
Przesmyckiego, Wschodnia, 
Pomorska, Geodetów, Wojska 
Polskiego, Młynarska, Zgody, 
pl. Wolności, Urbanistów, 
Warszawska, Szkolna, bazar, 

- okolice sklepów z alkoholem we 
wszystkich miejscowościach 
gminy; 

- okolice przystanków 
autobusowych; 

POWIATOWY URZĄD PRACY W PIASECZNIE
realizuje projekt „Stop bezrobociu. Chcę pracować!” w ramach Priorytetu VI, Poddziałania 6.1.3 
Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego„Człowiek - najlepsza inwestycja”

Jeżeli jesteś: pracodawcą lub osobą bezrobotną: do 25. roku życia, długotrwale bezrobotną, kobietą, któ-
ra po urodzeniu dziecka nie podjęła pracy, powyżej 50. roku życia, bez doświadczenia, bez kwalifikacji 

lub bez wykształcenia średniego, zgłoś się do 
Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, ul. Szkolna 20, tel. 022 757 20 28

Proponujemy: staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia, 
zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych. 



„Świat możli-
wości w Twoim
zasięgu” to hasło
przewodnie pro-
jektu „n@utobus
-Bezprzewodowy
Autobus Interne-
towy” realizowanego przez Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji we współpracy
z Fundacją Edukacji Ekonomicznej
oraz partnerami prywatnymi. Pro-
jekt ma na celu kształtowanie świa-
domości technologicznej poprzez
rozwijanie umiejętności korzystania
z Internetu. 

Cykl szkoleń prowadzonych
w specjalnie przygotowanym au-
tobusie obejmuje zagadnienia
związane ze społeczeństwem in-
formacyjnym, a w szczególności: 

dostęp szerokopasmowy 
do Internetu,
Internet na obszarach wiejskich, 
rozwiązania dla e-urzędu, 
e-szkoły, e-szpitala, telemedy-
cyny, e-zamówień
publicznych, e-podatków, 
fundusze strukturalne w rozwoju
społeczeństwa informacyjnego, 

podstawowe szkolenia z zakresu
obsługi komputera oraz Internetu
bezpieczeństwo w sieci 

Przez pierwszy rok funkcjo-
nowania projekt n@utobus za-
witał na tereny Warmii i Mazur
oraz Podlasia. Obecnie, od paź-
dziernika 2007 r., odwiedza gmi-
ny Mazowsza. Od początku re-
alizacji projektu „mobilną salę
szkoleniową” odwiedziło ponad
20 tys. osób! 

Autobus będzie gościł w na-
szej gminie przez 3 dni. W nie-
dzielę 18 maja stanie na placu
Piłsudskiego w Piasecznie,
a w kolejne dni przy szkołach
w Głoskowie (ul. Szkolna) i Złoto-
kłosie (ul. Traugutta). 

Wszystkich chętnych zapra-
szamy do bezpłatnego skorzysta-
nia z oferty szkoleniowej n@uto-
busu od niedzieli do wtorku
w godz. 10:00-18:00

Chcąc zwrócić uwagę społe-
czeństwa na problemy związane
z niszczeniem środowiska i zagro-
żenia jakie niesie za sobą coraz
szybszy rozwój nowoczesnych
technologii, na terenie gminy Pia-
seczno zorganizowano szereg
działań promujących ekologiczne
zachowania. Jednym z nich była
bezpłatna zbiórka zużytego sprzę-
tu elektrycznego i elektronicznego
przeznaczonego do unieszkodli-
wienia. Zawiera on szkodliwe sub-
stancje, które wypłukiwane przez
deszcz lub ulatniające się do po-
wietrza prawie w całości przedo-
stają się do środowiska, a następ-
nie wraz z pożywieniem trafiają do
organizmów ludzi i zwierząt.
W ciągu dwóch dni zebrano ok.
5,5 tony zużytego sprzętu. 

W ramach obchodów Dnia
Ziemi Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno rozprowadził
wśród mieszkańców gminy ok.

350 szt. ekotoreb, w celu zachęce-
nia ich do wyeliminowania torebek
foliowych z codziennego użytku.
Odpady z folii są trudne w utyliza-
cji i najczęściej trafiają na składo-
wiska razem z innymi śmieciami. 

Uroczystości z okazji Dnia Zie-
mi połączone z przeprowadzeniem
lekcji edukacyjnych i działań pro-
ekologicznych odbyły się również
w szkołach, gdzie uczniowie za-
prezentowali przygotowane przez
siebie projekty, m.in.: „Opakowa-
nia produktów spożywczych”,
„Ocieplenie globalne”, akcja
„Szanuj i oszczędzaj prąd” oraz
„Każdy uczeń wie, co zrobić z zu-
żytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym”. Pod hasłem
„Jem kolorowo” propagowano
prawidłowe nawyki żywieniowe
wśród dzieci. Ponadto uczniowie
z Głoskowa rozwieszali plakaty
i sprzątali swoją miejscowość na-
mawiając dorosłych, aby poszli za
ich przykładem. 

W Gimnazjum nr 1 przygoto-
wano skalną ścieżkę dydaktyczną,
którą sfinansowała m.in gmina
Piaseczno.

Szczególnymi działaniami
podczas tegorocznych obcho-
dów Dnia Ziemi wykazały się:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pia-
secznie, Szkoła Podstawowa
w Głoskowie, Gimnazjum nr
1 w Piasecznie, Zespół Szkół
Specjalnych Pęchery-Łbiska oraz
Gimnazjum nr 2 i Przedszkole nr
1 w Piasecznie, które zorganizo-

wały II MARSZ EKOLOGA.
Uczestnicy wspólnie przeszli spod
Przedszkola nr 1 na Skwer Kisiela,
gdzie zebranych powitał wicebur-
mistrz Bogdan Temoszczuk. Po-
gratulował on dzieciom wspania-
łego pomysłu i odebrał ich apel
do mieszkańców Piaseczna. 

Apel do mieszkańców Piaseczna: 

Już dzisiaj obchodzimy Międzyna-
rodowy Dzień Ziemi. 

My, uczniowie gimnazjum
nr 2 w Piasecznie, mieszkańcy
Piaseczna, zwracamy się z ape-
lem do wszystkich obywateli na-
szego wielowiekowego miasta. 
Nasza planeta Ziemia i ziemia na-
szej małej ojczyzny jest nam
wszystkim bardzo bliska i droga.
Dlatego musimy dbać o to miej-
sce, w którym przyszło nam żyć.
A jest to miejsce piękne. 
Nasze miasto liczy ponad 600 lat.
Jest położone nad rzeką Jeziorką
i otoczone pięknymi kompleksami
leśnymi. Na szczególne wyróżnie-
nie zasługuje Chojnowski Park
Krajobrazowy z licznymi pomnika-
mi przyrody. Tak ciekawie zapro-
jektowane przez naturę miejsce
zasługuje na szczególną troskę. 

Dlatego każde nasze działanie,
które przyczynia się do ochrony
środowiska naturalnego, zasługuje
na uznanie i szacunek wszystkich
współobywateli i innych osób od-
wiedzających nasze miasto. 

Każdy z nas, codziennie swoim

dobrym działaniem, może przy-
czyniać się do ochrony naszego
środowiska naturalnego poprzez:
segregowanie śmieci, używanie
ekologicznych opakowań na zaku-
py, dbanie o porządek w miej-
scach publicznych, ochronę na-
szych pięknych lasów i parku,
ochronę pomników przyrody,
dbanie o czystość rzeki Jeziorki
i własne ogrody, spalanie w pie-
cach i ogniskach wyłącznie opału
i naturalnych odpadów. 

W miarę możliwości korzystaj-
my z innych środków lokomocji niż
samochód i autobus, a czas wolny
wykorzystajmy na dbanie o własną
kondycję na łonie naszej pięknej
przyrody. Te zwykłe, codzienne
działania przyniosą efekty, jeśli bę-
dziemy je wykonywać wszyscy.
Pamiętajmy, że Ziemia to nasz
wspólny dom. Dbajmy o niego. 

Uczniowie Gimnazjum nr 2 im.
Jana Pawła w Piasecznie 

(tekst M. Marczak z kl. Ia)

30 kwietnia nr 3 (151) 2008 7AKTUALNOŚCI

Światowy Dzień Ziemi w Piasecznie 
W dniu 22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi, który
w 2008 r. przebiega pod hasłem „Klimat w potrzebie”. Dzień Ziemi to
doroczna akcja, której celem jest promocja ekologii w społeczeństwie. 

Jedna torebka foliowa produ-
kowana jest w ciągu 1 sekundy,
używa się jej średnio 25 minut,
a rozkłada się od 100 do 400 lat.

Koszt eliminacji toreb wynosi
tyle samo, co koszt ich produkcji. 

Podczas spalania toreb powsta-
je wiele szkodliwych odpadów,
m.in. rakotwórczych dioksyn. 

Na świecie rocznie powstaje
18 mln ton odpadów z torebek
foliowych. 

FIRMY ODBIERAJĄCE ELEKTROŚMIECI NA TERENIE 
GMINY PIASECZNO

1. Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych ALMAX Sp. z o.o.,
ul. Wrocławska 3, Radom, tel. 048 362 88 42

2. REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, Warszawa,
tel. 022 858 75 67, tel. do Oddziału w Piasecznie 022 715 07 15

3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SITA Sp. z o.o., 
ul. Techniczna 6, Piaseczno, tel. 022 737 17 70

4. MEGA SERVICE RECYCLING Sp. z o.o., ul. Piekarska 86, 
Bielsko - Biała, tel. do Biura w Raszynie 022 720 46 75

Uczestnicy II Marszu Ekologa

Bezprzewodowy 
Autobus Internetowy 
W dniach 18-20 maja mieszkańcy Piaseczna, Gło-
skowa i Złotokłosu będą mogli bezpłatnie dowie-
dzieć się, jak wykorzystywać możliwości Interne-
tu w życiu codziennym i pracy zawodowej, jak na-
wiązać nowe kontakty lub po prostu jak najpro-
ściej skorzystać z narzędzi poczty elektronicznej. 

Uczniowie ze Szwecji 
w piaseczyńskim LO
W dniach 31 marca - 6 kwietnia po raz kolejny piaseczyńskie liceum
odwiedziła grupa uczniów z Upplands Vasby w Szwecji. Wymiana zo-
stała zorganizowana w ramach współpracy międzyszkolnej nawiąza-
nej dzięki kontaktom partnerskim gminy Piaseczno z Upplands Vasby.

Przewodnią ideą wymian
szkolnych jest integracja mło-
dzieży z różnych państw, co po-
zwala przełamać stereotypy i po-
znać inne kultury. Szwedzcy go-
ście zamieszkali w domach piase-
czyńskich licealistów, gdzie mieli
okazję zobaczyć jak żyje polska
rodzina i choćby skosztować pol-
skiej kuchni. Program wizyty był
niezwykle rozbudowany i wypeł-
niał uczniom całe dnie. Zorgani-
zowano m.in. wspólne lekcje,
udział w konkursie piosenki ob-
cojęzycznej, projekcję filmu „Li-
sta Schindlera”. Młodzież spo-
tkała się z weteranami II wojny
światowej, którzy przeżyli Au-
schwitz i Stuthoff. Nawiązała się
dyskusja na temat demokracji
i Holocaustu, a dopełnieniem
spotkania stał się film „Pianista”.
Kolejne dni poświęcone były po-
kazaniu Szwedom charaktery-
stycznych, ciekawych miejsc
w Warszawie i okolicach. Obie
grupy zwiedziły zamek w Czer-
sku, pałac w Wilanowie, Zamek
Królewski, Muzeum Powstania
Warszawskiego. Nie zabrakło

oczywiście wizyty w Pałacu Kul-
tury, skąd podziwiano panoramę
stolicy. Tygodniowy pobyt za-
kończył się rozrywkowo - dysko-
teką w warszawskim klubie. Po
zakończeniu wizyty w Piasecznie
szwedzka grupa, już na własną
rękę, pojechała do Krakowa,
Wieliczki i Oświęcimia. Wszyscy
uczestnicy wymiany podkreślali,
że bardzo mile będą wspominać
spędzony razem czas.

Nowa siedziba
Miejsko-gminnego
Ośrodka Pomocy

Społecznej
Informujemy, że 16 kwietnia
Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej zmienił swoją
siedzibę. Nowy adres Ośrodka
to: ul. Wojska Polskiego 54, 
tel. (022) 756 72 63. 

Występ uczniów piaseczyńskiego LO dla kolegów ze Szwecji

fot. T. Pawlak

fot. T. Pawlak



Roboty 
na nowych obszarach
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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:
11.05.08r godz. 16.00 - sala O.K. ul. Kościuszki 49 - Bajkowa 

Niedziela  - „Przygody małpki Malwinki” 
teatr „Forma”. Wstęp 10 zł.

13.05.08r godz. 20.00 - sala O.K. ul. Kościuszki 49 - Wtorek Jazzowy
Ośrodka Kultury, Magda Piskorczyk.
Wstęp 15 złotych

15.05.08r godz. 10.00 - sala Domu Parafialnego - IV EKO Festiwal

17.05.08r godz. 17.30 - sala O.K. ul. Kościuszki 49 - Koncert uczniów
Ogniska Muzycznego. Wstęp wolny

.
19.05.08r godz. 20.00 - sala O.K. ul. Kościuszki 49 - spektakl 

„Niespodzianka” - premiera teatru „ŁUPS”. 
Wstęp wolny

31.05.08r godz. 12.00  - Park miejski w Piasecznie- „PePe” - 
Ogólnopolski Przegląd Zespół  Rockowych  
oraz koncert zespołu „Izrael”

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

2.05 10.00-15.00 GOSIR TURNIEJ KOSZYKÓWKI MIESZANEJ -
„STREET- BALL”

3.05 13.00-15.00 Pl. Kisiela VIII PIASECZYŃSKA MILA 
KONSTYTUCYJNA - BIEGI ULICZNE

10.05 10.00-15.00 GOSIR X GRAND  PRIX  PIASECZNA W  
TENISIE STOŁOWYM AMATORÓW - 
„TOP 12”

16.05 12.00-14.00 GOSIR MISTRZOSTWA GMINY PIASECZNO 
GIMNAZJÓW W LEKKIEJ ATLETYCE -
SKOK WZWYŻ

18.05 10.00-13.00 GOSIR VII GRAND PRIX PIASECZNA W 
PŁYWANIU - FINAŁY

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Sikorskiego 20

Wiosenne Mistrzostwa
w Grze na Flipperach
Po raz pierwszy w Piasecznie miały miejsce Wiosenne Mistrzostwa
w Grze na Flipperach. Przybyli na nie zawodnicy i amatorzy gry z ca-
łej Polski. Uczestnicy walczyli o nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy
Piaseczno flippera o nazwie „Fire”. Impreza odbyła się w niedzielę 20
kwietnia w klubie bilardowym Billart w Piasecznie.

Dwudziestu zgłoszonych do
zawodów uczestników ćwiczyło na
udostępnionych czterech maszy-
nach już od godziny 12.00. Roz-
grywki rozpoczęły się dwie godzi-
ny później od przeprowadzenia
I etapu, w którym każdy uczestnik
Wiosennych Mistrzostw musiał za-
grać na każdym flipperze w czte-
roosobowej grupie, uzyskując
odpowiednio za pierwsze miejsce
7 punktów, za drugie 5, za trzecie
3 i za czwarte 1. 

Do następnego etapu prze-
chodziło 8 osób z najwyższymi
wynikami z rundy pierwszej. Po
ukończeniu gry na każdej z ma-
szyn grupy były losowane od po-
czątku. Drugi etap przebiegał
w trybie pucharowym, na trzech
maszynach (aby uniknąć remi-
sów), a zawodnicy grali w parach
rozlosowanych przez system. Po
zmaganiach wyłoniła się półfina-
łowa czwórka w składzie: Daniel
Nowak, Paweł Nowak, Janek Nie-
trzebka i Łukasz Warmijak. Walka
o pozycję na podium przyniosła
duże emocje. Wygrał Daniel No-
wak z Bełchatowa, drugie miejsce

przypadło Janowi Nietrzebce,
a trzecie Pawłowi Nowakowi. Mi-
strzostwa zakończyły się o 21.00,
a zwycięzca wrócił do domu
z ufundowanym przez Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno flippe-
rem „Fire”. 

Pomysłodawcą i organizato-
rem zawodów był Jan Nietrzebka,
uczeń III klasy LO w Piasecznie,

członek International Flipper Pin-
ball Association, który pod koniec
marca tego roku reprezentował
Polskę w Mistrzostwach w grze
na Flipperach w Las Vegas. Stro-
na internetowa organizatora po-
święcona grze na flipperach
www.pinballnews.za.pl 

Janek Nietrzebka

Fliperowi mistrzowie - od lewej Janek Nietrzebka, Daniel Nowak i Paweł Nowak

W kwietniu wprowadzony został na plac budowy wykonawca, któ-
ry w ramach IV zadania projektu pn. „Program gospodarki wodno-
-ściekowej w Piasecznie” zrealizuje roboty kanalizacyjne na obsza-
rach: osiedla Orężna w Piasecznie, Żabieńca, Jastrzębia i Zalesia Gór-
nego - Jesówki. Zgodnie z podpisaną umową konsorcjum firm: Inter-
bud - Lublin SA, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Energopol -
Lublin SA i firma Wodrol SA z Rzeszowa wykona 34,8 km sieci kana-
lizacyjnej wraz z 1262 przyłączami.

Wykonawca ostatniej części
zadania wyłoniony zostanie po roz-
strzygnięciu ogłoszonego 9 kwiet-
nia przetargu na budowę kanaliza-
cji sanitarnej w miejscowościach
Józefosław i Julianów. Rozstrzy-
gniecie planowane jest w III kwar-
tale br. 

Na pozostałych, wcześniej roz-
poczętych zadaniach, roboty postę-
pują sprawnie. Na terenie rozbudo-
wywanej oczyszczalni ścieków
w Piasecznie roboty budowlane na
kluczowych obiektach są na ukoń-
czeniu. Trwają przygotowania do
montażu urządzeń. Zaawansowa-
nie rzeczowe wynosi ok. 30 proc.
Zakończona została budowa magi-
strali wodociągowej w ulicy Mle-
czarskiej. Zbliżają się do końca pra-
ce nad rozbudową pompowni „Ra-
szyńska”. W 51 proc. zrealizowana
jest rozbudowa oczyszczalni ście-
ków w Wólce Kozodawskiej.
W szybkim tempie postępuje też
budowa kanalizacji. W Żabieńcu
i Siedliskach prace zostały wykonane
już w ok. 96 proc.; w Zalesiu Gór-

nym w ok. 71 proc., w Zalesiu Dol-
nym w blisko 60 proc.,  a w Chyli-
cach w blisko. 47 proc.

Więcej informacji o projekcie go-
spodarki  wodno-ściekowej w Pia-
secznie uzyskają Państwo w serwisie
informacyjnym www.fs.piaseczno.eu

oraz pod numerami tel.: 
022 70 17 656, 022 70 17 663. 

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

Prace kanalizacyjne idą pełną parą

fot. Ł. Gadmoski

Konto dla poszkodowanych w pożarze:

31 1240 6003 1111 0000 4940 0562

z dopiskiem 

„DLA POGORZELCÓW - NADARZYŃSKA”

- 22.00


