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AKTUALNOŚCI

Sprawozdanie z 25. sesji 

● s. 2

Ruszył Express Piaseczno

● s. 3

26. sesja 
Rady Miejskiej odbędzie

się 
17 września

o godz. 14.00
w sali konferencyjnej

Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno, 

ul. Kościuszki 5

Wymiana z Estonią
● s. 5

Informacji urzędowych 
z gminy Piaseczno 

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

Po co gminie spółka
● s. 4

Otwarte Ogrody
● s. 6

MTB Marathon
● s. 8

Spotkanie regionów - Podlasie

IV Jarmark Piaseczyński
Zapraszamy serdecznie na czwarty już Jarmark
Piaseczyński, organizowany w Parku Miejskim
w ramach XVI Europejskich Dni Dziedzictwa.
W niedzielę, 14 września, w godzinach 12 -20
będzie okazja zapoznać się z tradycjami Podla-
sia. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Mia-
sta i Gminy Piaseczno.

Jarmark Piaseczyński powstał
z myślą o przywróceniu tradycji or-
ganizowania w Piasecznie wielkich
targów, czyli tak zwanych jarmar-
ków. Prawo ich odbywania miasto
otrzymało w XVI w. Zamierzeniem
organizatorów jest odtworzenie kli-
matu dawnych targów, przybliżenie
kultury tradycyjnej i dawnego rze-
miosła oraz zainteresowanie miesz-
kańców dziedzictwem kulturowym
naszego regionu. 

Podczas imprezy zaprezentowa-
ny zostanie dorobek artystyczny
miejscowych zespołów ludowych.
O uwagę widzów rywalizować będą
pokazy rycerskie, występy teatralne,
koncerty zespołów folkowych oraz
pokazy dawnego rzemiosła. Dodat-
kowo w Parku Miejskim rozstawio-
ne zostaną kramy z rękodziełem,
wyrobami ludowymi i potrawami
tradycyjnej kuchni. Zaproszeni na
jarmark przedstawiciele regionu
Podlasia prezentować będą swoje
stroje ludowe, a także wyroby sztu-

ki ludowej i rzemiosła. Będzie okazja
poznać smak kuchni regionalnej
i posłuchać podlaskich kapel. 

Atrakcje czekać będą też na
mieszkańców poza parkiem. W go-
dzinach 11 - 17 będzie można nie-
odpłatnie zwiedzić Muzeum Regio-
nalne przy placu Piłsudskiego i na
miejscu obejrzeć wystawę batików
Zuzanny Pryć. Swoje wrota otworzy
również zabytkowa stacja kolejki wą-
skotorowej przy ul. Sienkiewicza. Jej
zwiedzanie udostępnione będzie
w godzinach 9 - 11. Zaraz potem
wszystkich posiadaczy bezpłatnych
karnetów zapraszamy do przejazdu
kolejką na trasie Piaseczno - Tarczyn
- Piaseczno. Tych, którzy wolą space-
rować, zamiast jeździć, zachęcamy
do zwiedzania miasta z przewodni-
kiem. Zbiórka pod kościołem św. An-
ny o godzinie 14.00. Wielbicieli ma-
larstwa zapraszamy zaś do Ośrodka
Kultury przy ul. Kościuszki 49 na wy-
stawę obrazów Adama Kołakowskie-
go zatytułowaną „Dwa światy”. 

Pozostałe atrakcje: 
- wioska rycerska (Piaseczyńskie Stowarzyszenie Rycerskie 

„Eodem Tempore”) 
- wioska rzemiosł dawnych

- atrakcje dla dzieci (przejażdżki na koniu, karuzela, wata cukrowa) 
- stoiska gastronomiczne

Kramy handlowe: 
Od godz. 12.00 do zmierzchu zapraszają stoiska handlowe: 

- stoiska twórców ludowych, tradycyjnego rzemiosła, 
potraw regionalnych z Podlasia

- wyroby rzemieślnicze, rękodzieło artystyczne, wyroby drewniane, 
ceramika, ozdoby i biżuteria, bibeloty

- stoisko Nadleśnictwa Chojnów (informacja, sadzonki) 
- kuchnia regionalna, słodkie wypieki domowe

- miody i wyroby pszczelarskie
- miody pitne, nalewki
- stoisko organizatorów 

- sprzedaż publikacji, informacja

Program jarmarku 14 września 2008
(Park Miejski przy ul. Chyliczkowskiej) 

12.00-12.15 - Rozpoczęcie IV Jarmarku Piaseczyńskiego,

Hejnał Piaseczna

12.15-12.45 - Koncert Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej

13.00-13.30 - Występ zespołu Tęcza z Lesznowoli

13.45-14.30 - Zespół ludowy Węgrowianie 

z Węgrowa (Podlasie) 

14.00 - przedstawienie obrzędowe „Oborywanie przepiórki”

14.30-15.00 - Występ zespołu Leśne Echo z Chojnowa

15.15-16.00 - Przedstawienie jarmarczne 

„Parobek królem” - Teatr Maszoperia z Gdyni

16.00-16.30 - Zespół ludowy Węgrowianie z Węgrowa

(Podlasie) - tańce i pieśni podlaskie

16.45-17.30 - Występ Piaseczyńskiego Stowarzyszenia 

Rycerskiego „Eodem Tempore” 

17.45-18.45 - Koncert zespołu Czeremszyna

19.00-20.00 - Koncert zespołu Chudoba

20.00 - Zakończenie IV Jarmarku Piaseczyńskiego

Rozpoczęcie zeszłorocznego Jarmarku

Na dzieci czeka mnóstwo atrakcji

Po co gminie spółka?
2 września na 10. sesji nadzwyczajnej radni gminy
Piaseczno podjęli uchwałę w sprawie utworzenia
spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji w Piasecznie Spółka z o.o.
Nowa spółka ze stuprocentowym udziałem gmi-
ny zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2009 r.
Jest to kolejny krok prowadzący do uporządko-
wania gospodarki wodno-ściekowej na terenie
naszej gminy. czytaj strona 4

fot. www.kulturalni.pl

fot. www.kulturalni.pl
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Sprawozdanie z 25. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

Rada Miejska wyraziła zgodę
na sfinansowanie budowy 11 wy-
sokoparametrowych węzłów ciepl-
nych należących do SM Jedność
w osiedlu Iwiczna II w Piasecznie
i spłatę tego zobowiązania przez
Spółdzielnię Mieszkaniową „Jed-
ność”. Zasady spłaty określi osob-
na umowa. 

Zmieniony został załącznik do
uchwały budżetowej nr 468/XVIII/2008
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
16.01.2008 r. Zmiana wynika z te-
go, iż nie wszystkie wydatki związa-
ne z budową kanalizacji sanitarnej
mogą zostać sfinansowane z kredy-
tu preferencyjnego otrzymanego
z Banku Ochrony Środowiska.
W związku z tym wydatki takie jak:
ubezpieczenie placu budowy, robo-
ty drogowe poza pasem wykopów
oraz pozostałe opłaty zgodnie z wy-
tycznymi banku muszą zostać po-
kryte ze środków własnych gminy. 

O prawie 112 tys. zł wzrosła do-
tacja celowa przeznaczona na sfi-
nansowanie zakończenia dwulet-
niego programu pilotażowego na-
uczania języka angielskiego od kla-
sy pierwszej szkoły podstawowej
prowadzonego w ramach wdraża-
nia reformy oświaty. Zwiększona
została również dotacja na dofinan-
sowanie zakupu i modernizację ze-
stawów do monitoringu wizyjnego
w szkołach. Dodatkowe środki na
ten cel to 153 tys. zł. O 150 tys. zł
wzrosła także subwencja oświatowa
dla gminy. Środki te zostaną prze-
znaczone na remonty w szkołach
i przedszkolach. 

Ustalona została wysokość diety
dla sołtysów gminy Piaseczno

w wysokości 250 zł miesięcznie.
Dieta stanowi rekompensatę czasu
poświęconego na udział w sesjach
Rady Miejskiej, zebraniach sołec-
kich, a także rekompensatę kosztów
służbowych rozmów telefonicz-
nych, dostępu do internetu i zakupu
materiałów biurowych. 

Na wniosek Wydziału Utrzyma-
nia Dróg i Transportu Publicznego
Rada Miejska zwiększyła wydatki na
pomoc finansową Starostwu Powia-
towemu w Piasecznie w celu dofi-
nansowania prac na drogach po-
wiatowych. Łączna kwota dofinan-
sowania to 3,8 mln zł. Dzięki tym
środkom wykonane zostaną: 

przebudowa ul. Millenium w Gło-
skowie

przebudowa ul. Starochylickiej
i Chyliczkowskiej na odcinku od 
ul. Dworskiej w Chylicach do ul. Pu-
ławskiej w Piasecznie

przebudowa drogi Jesówka 
- Piaseczno wraz z przebudową mo-
stu na rzece Jeziorce

remont chodnika przy drodze 
ul. Gościniec w Woli Gołkowskiej. 

O 180 tys. zł zwiększone zosta-
ły wydatki na wykonanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej do
realizacji budownictwa socjalnego
na działkach: przy ul. Jerozolimskiej
w Piasecznie, ul. Balladyny w Goł-
kowie i ul. Lipowej w Bąkówce. 

Na wniosek Wydziału Inwestycji
zwiększono wydatki na: 

projekt i budowę wodociągów
w ul. Różanego Ogrodu w Chylicach
o długości sieci 180 m - 110 tys. zł

Szkołę Podstawową i Gimnazjum
w Józefosławiu - 130 tys. zł. 

projekt i budowę wodociągów

w rejonie ul. Bociana Białego i
ul. Dworkowej w Wólce Kozodaw-
skiej - 530 tys. zł

Kolejne 15,5 tys. zł przeznaczo-
no na wykonanie inwentaryzacji sie-
ci ciepłowniczej z przyłączami zasila-
nej z kotłowni gazowej PCU oraz
wykonanie planszy zbiorczej do in-
wentaryzacji sieci. Wzrosły również
wydatki na budowę zniszczonej
w pożarze klatki schodowej w bu-
dynku przy ul. Nadarzyńskiej 4 oraz
inne nieprzewidziane remonty. 

W związku z niższym, niż pier-
wotnie zakładano, kosztem zadań
zmniejszone zostały wydatki na
projekty budowy oświetlenia, na
budowę ul. Fabrycznej - od ul. Po-
wstańców Warszawy do ul. Wojska
Polskiego oraz na projekt i budowę
ul. Modrzewiowej w Zalesiu Dol-
nym. Rada zmniejszyła również wy-
datki przewidziane na remonty
dróg. Za zaoszczędzone środki
przeprowadzone zostaną inne re-
monty wymagających tego dróg
gminnych, częściowa odbudowa
kanalizacji deszczowej w ul. Ogro-
dowej we wsi Józefosław oraz usu-
wanie awarii odwodnieniowych po
robotach inwestycyjnych. 

100 tys. zł przeznaczone zosta-
nie na oznakowanie oraz podniesie-
nie bezpieczeństwa na drogach po-
przez montaż progów zwalniają-
cych, luster, barier, oznakowanie
pionowe i poziome na nowo wyko-
nanych nawierzchniach. Radni
przeznaczyli także 20 tys. zł na pro-
jekt ul. Krótkiej w Józefosławiu.
Zdecydowano o dofinansowaniu
w wysokości 100 tys. zł wielobran-
żowego projektu drogowego, od-

wodnienia i oświetlenia dla gminy
Konstancin-Jeziorna. 

Zatwierdzone zostały taryfy
oraz warunki rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie
miasta i gminy Piaseczno. (Patrz ta-
bela). Taryfy obowiązują od
07.10.2008 r. do 06.10.2009 r.

Oddalone zostały: 
odwołania Pani Teresy Biniek od

dwóch uchwał Rady Miejskiej
skarga Pana Zdzisława Turow-

skiego z uwagi na jej bezzasadność
oraz prowadzone w powyższej
sprawie postępowanie przez Powia-
towego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego i Samorządowe Kole-
gium Odwoławcze

skarga Pana Zygmunta Makow-
skiego na działalność Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno 

skarga Pana Czesława Rencza na
działalność Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Piaseczno 

Rada Miejska zapoznała się tak-
że z anonimową skargą mieszkań-
ców Piaseczna na występowanie
nieprawidłowości w funkcjonowa-
niu Urzędu Gminy w Piasecznie. Po-
stanowiono powierzyć jej rozpa-
trzenie komisji rewizyjnej. 

Uchwalony został miejscowy
plan zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi Wólka Kozodawska. 

Nadano nazwy ulicom: 
Przy Akacjach w Woli Gołkowskiej 
Bazyliowa w Henrykowie - Uroczu 
Krzemowa w Chylicach 
Sympatyczna w Baszkówce 
Radni zdecydowali o przystąpie-

niu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania prze-
strzennego: 

części miasta Piaseczna dla obsza-
ru ograniczonego ulicami: Królew-
skie Lipy, Młynarska, Puławska, Ar-
mii Krajowej, Żeromskiego, od za-
chodu - granicą Parku

części miasta Piaseczna dla obsza-
ru ograniczonego ulicami: Wschod-
nią, Kilińskiego, Świętojańską, al.
Kalin, Czajewicza, Gerebera i od za-
chodu - granicą Cmentarza 

Uchylone zostały uchwały Ra-
dy Miejskiej w Piasecznie:

Nr 109/VIII/99 z dnia
24.03.1999 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Bąkówka 

Nr 352/XXII/2000 z dnia
23.02.2000 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Grochowa I.

Rada wyraziła zgodę 
na sprzedaż:

dwóch działek położonych w Pia-
secznie przy ul. Armii Krajowej,
o powierzchni 125 m kw. i 169 m
kw., na rzecz Państwa Marii i Janu-
sza Warszawskich, z przeznacze-
niem na poprawę warunków zago-
spodarowania nieruchomości przy-
ległych stanowiących ich własność

nieruchomości położonej w Pia-
secznie przy ul. Armii Krajowej,
o powierzchni 1237 m kw., położo-
nej w części w liniach rozgraniczają-

cych ul. Gen. Okulickiego, w części
w strefie bezpieczeństwa gazociągu
wysokiego ciśnienia w pozostałej
części pod zabudowę przemysłowo
-składowo-usługową, z przeznacze-
niem na poprawę warunków zago-
spodarowania nieruchomości przy-
ległej stanowiących własność Spółki
AVAG Inwestments, 

lokali mieszkalnych w budynku
położonym w Piasecznie przy ul.
Chyliczkowskiej 1 na rzecz najem-
ców tych lokali wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste ułamko-
wej części gruntu niezbędnego do
racjonalnego korzystania z lokalu
z wyłączeniem lokali nr 6 i 17, bę-
dących w dyspozycji Wspólnoty
Mieszkaniowej, 

działki o pow. 215 m kw., położo-
nej w Piasecznie przy ul. Turkuso-
wej, zabudowanej budynkiem
mieszkalnym na rzecz użytkownika
wieczystego, 

działki o pow. 294 m kw., położonej
w Piasecznie przy ul. Geodetów, za-
budowanej budynkiem mieszkalnym
na rzecz użytkownika wieczystego. 

Radni zgodzili się także na do-
konanie darowizny na rzecz po-
wiatu piaseczyńskiego gruntów
o powierzchni: 5088 m kw., 8817
m kw. oraz o powierzchni 1879 m
kw., położonych Józefosławiu pod
budowę drogi powiatowej 
- ul. Cyraneczki. 

Zdecydowano o nabyciu na
rzecz gminy Piaseczno nieruchomo-
ści położonych w Robercinie, o po-
wierzchni 180 m kw. pod drogę
gminną oraz działki o powierzchni
434 m kw. pod przepompownię
ścieków, stanowiących własność Ja-
niny i Czesława Rosłoniec. 

Rada podjęła decyzję o pokryciu
części odszkodowania dla Pani
Agnieszki Słowikowskiej za grunt
przejęty pod drogę gminną we wsi Ja-
zgarzew - nieruchomością gminną,
położoną w Jazgarzewie, o po-
wierzchni 77 m kw. oraz nieruchomo-
ścią o powierzchni 50 m kw. z prze-
znaczeniem na dołączenie do nieru-
chomości sąsiedniej, będącej własno-
ścią Pani Agnieszki Słowikowskiej. 

Na podstawie umowy cywilno-
prawnej radni wyrazili zgodę na
udostępnienie ZEW-T Dystrybucja
Sp. z o.o na czas nieokreślony części
czterech działek położonych w Je-
sówce, na których zlokalizowane są
linie napowietrzne. Zgoda obejmuje
wybudowanie nowej linii SN, ewen-
tualną rozbudowę, przebudowę, re-
monty i eksploatację. 

Zmieniony został statut Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Jest to konsekwencją
przejęcia od 15.07.2008 r. przez
Urząd Gminy realizacji zadań wyni-
kających z ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz ustawy o postępo-
waniu wobec dłużników alimenta-
cyjnych i zaliczce alimentacyjnej
i utworzenia Wydziału Świadczeń
Społecznych, co spowodowało ko-
nieczność wykreślenia tych zadań
ze statutu OPS. 

Ostatnią uchwałą radni odwoła-
li radnego Ryszarda Podlaskiego
z funkcji członka komisji sportu
oraz powołali go na członka komisji
ochrony środowiska i ładu prze-
strzennego. 



Burmistrz zatwierdził 

przetargi na: 

Przebudowę budynku po policji
dla potrzeb Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Piasecznie. Wy-
konawca PPU Zambet SA z Pułtu-
ska, za cenę 6 151 003,20 zł; 

Budowę instalacji sygnalizacji
świetlnej w Piasecznie - Gołków
przy ul. Głównej na skrzyżowaniu
z ul. Północną w sąsiedztwie Zespo-
łu Szkół Publicznych w Piasecznie
przy ul. Głównej 50. Wykonawca
PPUH Podkowa Sp. j. Boguszewscy,
Perkowscy z Warszawy, za cenę
212 091,82 zł; 

Wykonanie robót dodatkowych
związanych z budową Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum w Józefosła-
wiu. Wykonawca PPU Zambet SA
z Pułtuska, za cenę 164 000,00 zł; 

Kanalizację sanitarną wraz
z oczyszczalnią ścieków dla wsi Zło-
tokłos, Szczaki, Wólka Pracka, Hen-
ryków-Urocze, Runów - projekt
techniczny. I etap projektu kanali-
zacji sanitarnej dla wsi Złotokłos

i Runów. Wykonawca Konsorcjum
firm: Biatel SA z Warszawy oraz
Usługi Projektowe Szustecka Hanna
Bogumiła z Sochaczewa, za cenę
948 718,36 zł; 

Budowę kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Józefosław, Julia-
nów, Zalesie Górne-Jesówka, Ża-
bieniec i Jastrzębie - etap II, Osie-
dle Orężna - etap III. Część 4 Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Józefosław i Julianów.
Wykonawca Konsorcjum firm: Li-
der - Wodrol SA z Rzeszowa, Part-
ner 1 - PRI Energopol-Lublin SA,
Partner 2 - Interbud-Lublin, za ce-
nę 7 185 800,00 euro; 

Budowa wodociągu w ul. Dwor-
cowej w Piasecznie. Wykonawca
Aquarius&Co Iwona Górzkowska-
-Jarząbek z Piaseczna, za cenę
699 961,09 zł; 

Remont i uzupełnienie oświetle-
nia oraz wymiana opraw oszczędza-
jących energię elektryczną w obwo-
dach oświetleniowych na terenie
Gminy Piaseczno. Wykonawca In-
stalatorstwo Elektryczne R. Kieś

z Rybia, za cenę 114 464,24 zł; 
Wykonanie robót związanych

z usunięciem zagrzybienia w Szkole
Podstawowej nr 2 w Piasecznie -
Zalesiu Dolnym przy al. Kasztanów
12. Wykonawca Zakład Remonto-
wo-Usługowo-Konserwacyjny Hen-
ryk Łagowski z Radomia, za cenę
294 559,90 zł; 

Budowę sieci cieplnej wysoko-
parametrowej preizolowanej wraz
z przyłączami w osiedlu Iwiczna II
w Piasecznie. Wykonawca Zakład
Usług Ciepłowniczych Sp. z o. o.
z Gdańska, za cenę 1 137 650,04 zł; 

Budowa przyłącza gazu, kotłowni
gazowej, instalacji CO, CW, cyrku-
lacji dla potrzeb LKS „Sparta” Ja-
zgarzew. Wykonawca Instalator-
stwo Sanitarne CO i Gazowe Da-
riusz Szafrański z Piaseczna, za cenę
99 920,17 zł; 

Budowę Alei Kalin etap IIb o dlu-
gości 240,00m od ul. Topolowej
do ul. Rejtana oraz etap IIa o dłu-
gości 214,77 m na odcinku od ul.
Rejtana do ul. 1 Maja w Piasecz-
nie. Wykonawca Fal-Bruk B. B. Z.

Falenta Sp. j. z Warszawy, za cenę
1 935 084,03 zł; 

Wykonanie robót dodatkowych
związanych z przebudową ul. Świę-
tojańskiej i Nowej w Piasecznie
Wykonawca „Fal-Bruk” B. B. Z. Fa-
lenta Sp. j. z Warszawy, za cenę
251 814,20 zł; 

Konserwację oraz drobne remon-
ty wynikające w ciągu roku w bu-
dynkach komunalnych Urzędu Mia-
sta i Gminy w Piasecznie. Wyko-
nawca URB Henryk Figurskiz Raszy-
na-Rybie, za cenę 392 904,00 zł; 

Opracowanie koncepcji projektu
zagospodarowania terenu oraz pro-
jektów budowlano-wykonawczych
boisk ze sztucznej nawierzchni oraz
bieżni na terenie Gimnazjum nr 1
przy ul. Sikorskiego w Piasecznie.
Wykonawca Firma Studio Ogrody
Pracownia Architektury Krajobrazu
Anna Kanclerz z Wołomina, za cenę
48 800,00 zł; 

Wykonanie robót dodatkowych
w przebudowywanej ul. Sękociń-
skiej w Piasecznie. Wykonawca
Konsorcjum firm: Mabau Polska Sp.
z o.o. z Szymanowa oraz Mabau
GmbH Strassen - und Pflasterbau,
Brielhofstrasse 5 Niemcy za cenę
101 443,55 zł

Burmistrz ogłosił 

przetargi na: 

Rozbudowę infrastruktury dla po-
trzeb monitoringu miejskiego w Pia-
secznie - Julianowie; 

Budowę wodociągu w Chylicach
w ul. Różanego Ogrodu; 

Wykonanie remontu budynku
Ratusza w Piasecznie przy placu
Piłsudskiego 1; 

Wzmocnienie budynku sali sporto-
wej Szkoły Podstawowej w Głosko-
wie przy ul. Milenium 70; 

Budowę wodociągu w rejonie 
ul. Bociana Białego i Dworkowej
w Wólce Kozodawskiej; 

Wykonanie remontu dachu bu-
dynku mieszkalnego przy ul. Puław-
skiej 23 w Piasecznie.

Burmistrz na bieżąco rozpatruje
wnioski o rozłożenie na raty czyn-
szów dzierżawnych i przedłużenie
umów dzierżaw oraz wnioski osób fi-
zycznych, 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 2 lipca do 27 sierpnia 2008 r. 

Express Piaseczno znów na trasie
Zgodnie z zapowiedziami od 1 września 2008 r fir-
ma MOBILIS, oferująca usługi transportowe jako
Express Piaseczno, wznowiła kursowanie swoich
autobusów na trasie od PKP Piaseczno do centrum
Warszawy. Na trasę ruszyły charakterystyczne, żół-
te, typowo miejskie autobusy marki Mercedes do-
stosowane do przewozu jednorazowo większej
liczby pasażerów. Bilety są do nabycia u kierowcy. 

Ceny biletów: 
PKP Piaseczno - Warszawa Metro Wilanowska - 3 zł 

PKP Piaseczno - Warszawa Centrum - 4 zł 
Bilet miesięczny - 105 zł

Nowe charakterystyczne autobusy linii Express Piaseczno

fot. T. Pawlak

Sprawozdanie z dokończonej 
10. Nadzwyczajnej Sesji 

Rady Miejskiej w Piasecznie
W dniu 2 września (wtorek) o godz.
15:00 w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno odbyło
się dokończenie 10. Nadzwyczajnej
Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
Radni zdecydowali o przyjęciu
uchwały nr 714/XN/2008 w spra-

wie utworzenia spółki działającej
pod firmą Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Piasecznie
spółka z o. o. Tym samym upoważ-
nili Burmistrza Miasta i Gminy Pia-
seczno do utworzenia spółki ze 100
- proc. udziałem gminy.

Firma ROJ-BUS w dniu 27.08.2008 r. uruchomiła weekendowe kursy
nocne z Warszawy do Julianowa, Piaseczna, Zalesia Górnego i Uwielin. 

Odjazdy z Warszawy z przystanku Metro Wilanowska 
godz. 23:30 i 01:40.

Cena biletu jednorazowego do Julianowa 8,00 zł
Szczegółowe informacje, aktualny rozkład jazdy, nowe ceny biletów

dostępne są na stronie przewoźnika: www.roj-bus.pl

Roj Bus NOCĄ
PRACA 

DLA NAUCZYCIELI
Nowo otwierane Publiczne Przedszko-

le nr 11, ul. Nefrytowa 14
pilnie poszukuje kadry pedagogicznej, 
kontakt: Zespół Ekonomiczno Ad-

ministracyjny Szkół 
ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno
tel. 0 22 756 72 04, 0 22 750 77

50, kom. 0 781 339 026
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Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Po co gminie spółka?

Powody powołania spółki
W 2004 roku radni gminy Pia-

seczno podjęli uchwałę w sprawie
zaakceptowania „Programu upo-
rządkowania gospodarki wodno-
ściekowej na terenie Miasta i Gmi-
ny Piaseczno” oraz zobowiązali
burmistrza, aby wystąpił z wnio-
skiem o dofinansowanie powyż-
szego Projektu ze środków Unijne-
go Funduszu Spójności.

Aby otrzymać dofinansowanie
i aby przyznane środki były jak
największe gmina Piaseczno mu-
siała spełnić szereg unijnych prze-
pisów, m.in.: 

zapewnić stworzenie przejrzystej
struktury własnościowej

wskazać podmiot odpowiedzial-
nego za eksploatację wytworzone-
go majątku - Operatora

zapewnić, że podmiot prywatny
nie będzie czerpać zysków z inwe-
stycji, chyba że zostanie wyłoniony
na drodze przetargu

zapewnić najbardziej efektywne za-
rządzanie wytworzonym majątkiem

Niemożność spełnienia powyż-
szych wymogów w ramach obecnie
obowiązującej struktury organiza-
cyjnej wymusiła zadeklarowanie
przez gminę konieczności utworze-
nia spółki handlowej. 

Struktura organizacyjna 
Spółka będzie działała przede

wszystkim na podstawie aktu zało-
życielskiego, ustawy Kodeks Spółek
Handlowych, Ustawy o gospodarce
komunalnej i Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę. 

Schemat struktury 
Nowopowstała spółka będzie

kierowana przez zarząd składający
się docelowo z trzech osób - Preze-
sa i dwóch członków zarządu.
W początkowym okresie jednak za-

rząd najprawdopodobniej będzie
jednoosobowy. Kadencja zarządu
będzie trwała cztery lata, a jego
członkowie będą mogli być wybiera-
ni ponownie. Nad pracą zarządu bez-
pośrednią kontrolę będzie sprawowa-
ła trzyosobowa rada nadzorcza wy-
bierana raz na trzy lata. Rada będzie
przedstawiała roczne sprawozdania
z pracy zarządu na ręce burmistrza. 

Procedura powoływania władz
spółki będzie oparta o kryteria kon-
kursowe. W pierwszej kolejności
powołana zostanie komisja konkur-
sowa. Na podstawie ustawowych
kryteriów określi ona wymagania,
jakie będą musieli spełnić kandyda-
ci do rady nadzorczej. Następnie
zostanie ogłoszony konkurs, a po
jego rozstrzygnięciu burmistrz za-
twierdzi wybór. Nowo wybrana ra-
da nadzorcza w drodze głosowania
powoła zarząd. 

Jakie będą korzyści dla gminy
z powołania spółki? 

Jedną z najważniejszych korzy-
ści dla gminy będzie uzyskanie
przejrzystej struktury majątkowej
oraz uzyskanie pełnej kontroli fi-
nansowej nad procesem kształto-
wania cen za usługi. Do tej pory
gmina miała jedynie nieznaczny
wgląd w dokumenty, na podstawie,
których eksploatatorzy ustalali wy-
sokość stawek, ponieważ działali
oni, jako przedsiębiorstwa prywat-
ne i nie mieli obowiązku przedsta-
wiania pełnej dokumentacji na ten
temat. Po wdrożeniu struktur spółki
gmina, jako jedyny właściciel będzie
miała wiedzę o realnych kosztach
opartą na rzeczywistym rachunku
ekonomicznym. 

Kolejną ważną korzyścią będzie
możliwość amortyzowania przez
spółkę posiadanego majątku i two-
rzenie przez nią własnego funduszu
odtworzeniowego. Dotychczas eks-
ploatatorzy nie mieli obowiązku in-

westowania środków w powierzoną
im infrastrukturę, co powodowało
starzenie się sieci jako całości.
Wprowadzane nowe rozwiązania
stworzą docelowo możliwość samo-
finansowania się zadań powierzo-
nych spółce oraz spowodują możli-
wość ciągłego rozwoju gminnej sie-
ci wodno-kanalizacyjnej. 

Powoływane gminne przedsię-
biorstwo będzie realizować zadania
własne gminy w sektorze gospodarki
wodno-ściekowej na zasadach za-
wartych w ustawie Prawo zamówień
publicznych. Oznacza to ogłaszanie
otwartych przetargów na większość
prowadzonych zadań i zwiększenie
w ten sposób konkurencji wśród
firm operujących w tym sektorze.
Takie rozwiązanie umożliwi wybór
najkorzystniejszej oferty i proste
określanie cen oraz obniżenie kosz-
tów zarządzania całym majątkiem.

Wydzielenie spółki ze struktur
gminnych umożliwi zarządzanie in-
frastrukturą przez wykwalifikowa-
nych menedżerów. 

Oddzielna osobowość prawna
i majątkowa oraz zdolność kredyto-
wa nowego organu odciąży struk-
tury gminne w procesie pozyskiwa-
nia środków na realizację nowych
inwestycji i pokrywania kosztów
dotychczasowych zobowiązań za-
ciągniętych na budowę infrastruktu-
ry. Dodatkowo stworzy możliwość
pozyskiwania przez spółkę zewnętrz-
nego kapitału oraz umożliwi starania
o dofinansowanie nowych działań ze
środków pomocowych UE. 

Będzie możliwy stały rozwój
sieci i infrastruktury towarzyszącej,
co w efekcie prowadzić będzie do
upowszechnienia korzystania przez
mieszkańców z sieci wodno-kanali-
zacyjnej. Wzrost ilości użytkowni-
ków sieci prowadzi w efekcie do
obniżenia kosztów jej eksploatacji
poprzez rozłożenie stałych opłat na
większą liczbę osób. Oznacza to, że
im więcej gospodarstw będzie pod-
łączonych do sieci wodno-kanaliza-
cyjnej tym tańsze będzie dostarcza-
nie wody i odprowadzanie ścieków. 

Skończyć kanalizację, 
budować drogi

Jednym z priorytetów gminy

jest jak najszybsze zakończenie bu-
dowy sieci wodno-kanalizacji w ca-
łej gminie i skoncentrowanie na roz-
budowie systemu komunikacji,
przede wszystkim na budowie dróg.
Dokończenie modernizacji systemu
wodno-kanalizacyjnego wymaga
dużych nakładów finansowych, co
podwyższa koszty i jest przyczyną
niepokoju o poziom cen wody
i ścieków w przyszłości. Zdaniem
ekspertów to właśnie formuła gmin-
nej spółki daje możliwość zachowa-

nia maksymalnej kontroli nad całym
majątkiem wodno-kanalizacyjnym
i cenami wody i ścieków, a jedno-
cześnie pozwoli zakończyć moder-
nizację infrastruktury i wprowadzić
nowoczesny system zarządzania. 

Co ważne, gwarancją bezpie-
czeństwa dla mieszkańców jest fakt,
że gminie zawsze pozostaje możli-
wość dopłat do cen wody i ścieków
tak, aby zminimalizować koszty po-
noszone przez użytkowników. 

red.

2 września na 10. sesji nadzwyczajnej radni
gminy Piaseczno podjęli uchwałę w sprawie
utworzenia spółki działającej pod firmą Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pia-
secznie Spółka z o.o. Nowa spółka ze stupro-
centowym udziałem gminy zacznie funkcjono-
wać od 1 stycznia 2009 r. Jest to kolejny krok
prowadzący do uporządkowania gospodarki
wodno-ściekowej na terenie naszej gminy.

Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej

Przebudowa miejskiej oczyszczalni

Nowy schemat sektora gospodarki wodno-ściekowej Gminy Piaseczno

fot. Ł. Gadomski

fot. Ł. Gadomski
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Zalesie otworzyło ogrody

Festiwal Otwarte Ogrody w Za-
lesiu Dolnym' to pierwsze tego typu
wydarzenie w powiecie i gminie
piaseczyńskiej. 

Sam program został utworzony
na rzecz ochrony, promocji i zrów-
noważonego rozwoju miast zielo-
nych i miast-ogrodów położonych
na Mazowszu, a także w innych
częściach Polski. Inspiracją były
otwarte pracownie artystyczne
w Paryżu i brytyjska tradycja dni
otwartych ogrodów. 

Dzięki współpracy wielu zaan-
gażowanych ludzi - członków To-
warzystwa Przyjaciół Zalesia Dolne-
go, pracowników Wydziału Promo-
cji UMiG Piaseczno, Ośrodka Kultu-
ry w Piasecznie, Wydziału Promocji
Starostwa Powiatowego, jak i wielu
ludzi dobrej woli udało się zorgani-
zować wspaniałą imprezę o
charakterze kulturalno-edukacy-
jnym. W siedmiu otwartych ogro-
dach zorganizowano prelekcje, wy-
stawy rodzinnych pamiątek, koncert
i ekspozycje artystyczne. 

Ogromnym powodzeniem cie-
szył się ogród światowej sławy ar-
tysty plastyka - Józefa Wilkonia.
Artysta udostępnił publiczności
swoją pracownie i ogród pełen ta-
jemniczych zwierząt, opowiadając

o swojej pracy rzeźbił na oczach
publiczności, inspirując dzieci do
wzięcia udziału w warsztatach.
Rzeźbienie w drewnie nie jest ła-
twym zajęciem, więc rodzice
z wielkim zaangażowaniem włączy-
li się do pracy, aby pomagać swoim
pociechom. Obrabiali z zapałem
kawałki drewna piłami, siekierkami
i dłutkami, którymi na pewno nie
posługują się na co dzień. Pomimo
padającego momentami deszczu
nikt nie wychodził, impreza prze-
ciągnęła się aż do zmroku. 

W niedzielę pogoda dopisała.
W wycieczce rowerowej szlakami
ciekawych zabytków architekto-
nicznych Zalesia uczestniczyło po-
nad 80 osób. Wszystkie prelekcje:
o architekturze i zabytkach Zalesia,
o pierwszych mieszkańcach, o mia-
stach - ogrodach i architekturze
zieleni były ciekawe i profesjonal-
nie poprowadzone. Szczególna
niespodzianka czekała gości
w ogrodzie muzycznym. Młodzi
wspaniali artyści przygotowali wy-
jątkowy koncert. Wykonali chóral-
nie a'capella dworskie madrygały
z różnych części Europy. Publicz-
ność była zaskoczona i zasłuchana,
a gości wciąż przybywało, aż za-
pełnił się prawie cały ogród. 

Rada Towarzystwa Przyjaciół
Zalesia Dolnego składa podziękowa-
nia wszystkim współorganizatorom,
patronom i sponsorom Festiwalu
Otwarte Ogrody w Zalesiu Dolnym. 

Szczególne podziękowania skła-
damy właścicielom ogrodów, którzy
udostępnili swoje ogrody, zapre-

zentowali swoją wiedzę, sztukę,
swoje kolekcje i pamiątki rodzinne
odwiedzającym. 

Cieszymy się, że założenia festi-
walu promujące miasta-ogrody, in-
tegrujące mieszkańców zostały do-
brze zrealizowane i wszyscy, którzy
w nim uczestniczyli, przyjemnie

spędzili czas, mieli możliwość pogłę-
bienia swojej wiedzy na temat Zale-
sia, jego historii i ludzi, którzy tę hi-
storię tworzyli i tworzą nadal. 

Zapraszamy 
na festiwal za rok! 

W ostatni wakacyjny weekend mieszkańcy Za-
lesia Dolnego pokazali nam swoje posiadłości.
Odbyły się wystawy malarskie i fotograficzne,
warsztatami rzeźbiarskie dla dzieci. Wędrując
po mieście-ogrodzie goście poznawali przyro-
dę, historię i życie współczesne Zalesia.

Dzieciom spodobały się warsztaty rzeźbiarskie w zaczarowanym ogrodzie Józefa Wilkonia

fot. W. Nowotka

Współpraca międzynarodowa

Turcja poszukuje partnerów

Podczas kilkudniowej wizyty sa-
morządowcy z Piaseczna i z Ostro-
wa Wielkopolskiego, który podpisy-
wał list intencyjny z miastem Ku-
cukcekmece, odwiedzili wiele rzą-
dowych i pozarządowych instytucji
w Istambule i Ankarze oraz spotkali
się z władzami kilku miast przyle-
głych do obu metropolii. 

Turcji, która obecnie aspiruje do
członkostwa w Unii Europejskiej za-
leży na rozwijaniu kontaktów z Pol-
ską i wymianie doświadczeń zwią-
zanych z pozyskiwaniem środków
przedakcesyjnych. Z drugiej strony
to 70 milionowe państwo dysponu-
je silną gospodarką i wolnym kapi-
tałem, który zainteresowany jest in-
westycjami w Europie. Dlatego
w programie pobytu znalazło się m.
in. spotkanie z wiceministrem spraw
wewnętrznych odpowiedzialnym za
kontakty w ramach integracji euro-
pejskiej a także spotkanie z preze-
sem Ankarskiej Izby Gospodarczej
skupiającej 16 tys. dużych podmio-
tów gospodarczych. Delegacja do-

stąpiła też zaszczytu wizyty w pry-
watnej rezydencji Suleymana Demi-
rela pięciokrotnego premiera i pre-
zydenta Turcji w latach 1993-2000.
Ten 84-letni mąż stanu odznaczony
został przez Prezydenta Lecha Wa-
łęsę Orderem Orła Białego za rozwi-
janie przyjaźni polsko-tureckiej.
Podczas rozmowy podkreślał on
piękną historię kontaktów obu
państw na przestrzeni ostatnich
wieków. Turcja jako jedyne pań-
stwo nigdy nie uznało rozbioru Pol-
ski, tworzone były tam legiony woj-
ska polskiego, zaś w trakcie II woj-
ny światowej, kraj ten był miejscem
schronienia dla polskich naukow-
ców, którzy opuścili Polskę w 1939
r. Na bazie tych dobrych doświad-
czeń Turcy chcieliby zacieśnić
współpracę z Polską i wspólnie z kil-
koma innymi krajami Europy
Wschodniej stać się w przyszłości
przeciwwagą dla wpływów poli-
tycznych i gospodarczych państw
Europy Zachodniej. 

O ile Rada Miejska wyrazi taką

wolę to Piaseczno stanie się uczest-
nikiem Międzynarodowego Progra-
mu Partnerskiego Miast, Stowarzy-
szeń i Organizacji. - Umowy o wza-
jemnej współpracy z tureckimi mia-
stami podpisało już 18 polskich sa-
morządów - informuje Azis Sahin -
prezydent ATIKu. - Protokoły
o współpracy podpisały też uczelnie
wyższe m. in. SGH i Uniwersytet
Warszawski - dodaje. - Chcemy
rozwijać wzajemne relacje od pod-
stawowego poziomu miasto-mi-
asto, chcemy aby w tych miejscach
powstawały lokalne fora gospodar-
cze. Kolejną fazą będzie stworzenie
ogólnopolskiego forum biznesu pol-
sko-tureckiego. Wymiana gospo-
darcza pomiędzy naszymi krajami
to niewiele ponad 1 mld euro, po-
tencjał obu państw pozwala na
zwielokrotnienie tej sumy - mówi
Aziz Sahin. 

Akyurt - to ponad 50 tysięczna
miejscowość oddalona o 32 km od
Ankary - stolicy Turcji. Akyurt pod

wieloma względami przypomina
Piaseczno: leży w bezpośrednim są-
siedztwie międzynarodowego portu
lotniczego, połączone jest ze stolicą
drogą szybkiego ruchu, w ostatnich
latach miasto bardzo dynamicznie
się rozwija, przybywa nowych osie-
dli, ocenia się że za niedługo liczba
mieszkańców osiągnie 100 tys. Na

terenie zaprzyjaźnionej gminy dzia-
ła wiele podmiotów gospodarczych,
do największych z nich należy fa-
bryka autobusów NEOPLAN i cięża-
rówek MAN - zatrudniająca 2 tys.
osób, zakłady tekstylne zatrudniają-
ce 1,5 tys. pracowników, fabryka
farb oraz największa w Turcji roz-
lewnia wina. 

Przedstawiciele władz gminy Piaseczno podpisali 29 sierpnia list inten-
cyjny o współpracy z tureckim miastem Akyurt. Inicjatorem rozwijania
kontaktów pomiędzy samorządami obu państw jest Polsko-Tureckie
Stowarzyszenie Przyjaźni i Biznesu ATIK, które zaprosiło do Turcji pię-
cioosobową delegację z Piaseczna.

Widok na miasto Akyurt

fot. Ł. Wyleziński
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Darmowy 
Małpi Gaj 

Urząd Miasta i Gminy zaprasza
dzieci i młodzież do Parku Linowego
„Małpi Gaj” w Zalesiu Górnym. Na
terenie tzw. Zimnych Dołów w każ-
dą sobotę i niedzielę do końca paź-
dziernika w godzinach 12.00-17.30.
Na wszystkich chętnych czekają
w Małpim Gaju wykwalifikowani in-

struktorzy, którzy za darmo popro-
wadzą zajęcia wspinaczkowe. 

Szczególnie zapraszamy grupy
zorganizowane, które korzystają
z zajęć w lokalnych świetlicach
i w Ośrodku Kultury w Piasecznie.
Więcej informacji na stronie:
www.malpigaj.com.pl

Przeprawy linowe dostarczają niesamowitych wrarzeń

Jazzowy wtorek

Marcin Masecki ur. 1982 w War-
szawie - polski pianista jazzowy
i klasyczny. 

Ukończył prestiżowe Berklee
College of Music w Bostonie. Grał
m.in. w trio z Wojciechem Pulcy-
nem (kontrabas) i Grzegorzem
Grzybem (perkusja), w forma-
cjach Alchemik, z którą nagrał trzy
płyty, Alchemik, Sfera Szeptow
i Drakula w Bukareszcie, oraz
Oxen. W 1998 roku nagrał płytę
Tribute to Marek & Wacek z An-
drzejem Jagodzińskim, a w 2000
roku obaj muzycy wraz z Kwarte-
tem Prima Vista nagrali płytę
z muzyką filmową z okresu mię-
dzywojennego „Gdzie są filmy
z tamtych lat”. W 2005 roku wy-
stąpił gościnnie na płycie „Czarno
widzę” zespołu Afro Kolektyw.
Współpracował też z takimi arty-
stami jak: Tomasz Stańko, George
Garzone, Hal Crook, Dave Samu-
els, Michał Urbaniak, Wojciech
Waglewski, Reni Jusis i in. 

Często gra koncerty solowe
i duety między innymi ze swoją żo-

ną Candelarią Saenz Valiente, per-
kusistami Zivem Ravitzem, Wojt-
kiem Soburą (z którym tworzy ze-
spół Wczasowicz Paweł) czy Seba-
stianem Frankiewiczem. Występu-
je w trio z Raphaelem Rogińskim

(gitara) i Maciem Morettim (perku-
sja). Ten ostatni skład w 2008 roku
wydał płytę koncertową zatytuło-
waną „2525252525” (od nazwy
klubu, w którym koncert miał miej-
sce - Chłodna 25 w Warszawie). 

Gościem najbliższego
Wtorku Jazzowego (16
września) będzie wie-
loletni mieszkaniec
gminy Piaseczno Mar-
cin Masecki.

Współpraca międzynarodowa gmin

Wizyta 
partnerów z Estonii
W ramach współpracy międzynarodowej z partnerską gminą Harku
z pięciodniową rewizytą po raz drugi przybyła do naszej gminy 
50-osobowa grupa młodzieży z Estonii. W trakcie pełnego atrakcji poby-
tu młodzi ludzie zdążyli poznać Warszawę oraz walory gminy Piasecz-
no, a także odbyć wycieczkę do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. 

Współpraca z gminą Harku roz-
poczęła się w 2004 roku. Jako pod-
stołeczne gminy Harku i Piaseczno
mają ze sobą wiele wspólnego. Bo-
rykają się z podobnymi kłopotami
w uzupełnianiu gminnej infrastruk-
tury, ale także czerpią korzyści z bli-
skości wielkiego miasta. To, co róż-
ni gminy, to gęstość zaludnienia.
W o wiele większej od Piaseczna
gminie Harku o powierzchni 158
km kw. mieszka ok. 10 tys. osób.
Mieszkańców stale jednak przyby-
wa, rośnie też liczna przedsię-
biorstw, które przenoszą tam swoje
siedziby ze stolicy - Tallina. Atrakcją
gminy Harku jest 20-kilometrowe
klifowe wybrzeże bałtyckie. 

U nas, mimo braku tak spekta-
kularnych miejsc cennych przyrod-
niczo, Estończykom przypadły do
gustu niebanalne możliwości spę-
dzenia wolnego czasu. Dużych
emocji dostarczyło im przejście li-
nowym parkiem przygody, zwa-
nym Małpim Gajem, w Zalesiu Gór-
nym. Czas umilili sobie pływając

kajakami po stawie i spacerując na
terenie „Zimnych Dołów”. W ra-
mach promowania walorów regio-
nu młodzież zwiedziła ruiny zamku
w Czersku, konstancińską tężnię
solankową, a także najciekawsze
miejsca Warszawy. Nie zabrakło

oczywiście wjazdu na taras wido-
kowy Pałacu Kultury i Nauki.
Ostatnie chwile w Polsce grupa
spędziła w Kazimierzu Dolnym.
Młodzieży bardzo spodobał się wą-
wóz korzenny i rejs statkiem wikin-
gów po Wiśle. red.

Grupa młodzieży z Harku w Estonii

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części wsi ZŁOTOKŁOS

Stosownie do art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (z. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmiana-
mi) oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Piasecznie: Nr 110/VII/03 z dnia
27.03.2003 r., Nr 250/XIII/03 z dnia 28.08.2003 r. oraz Nr 498/XXIII/04
z dnia 20.05.2004 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi ZŁO-
TOKŁOS wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23
września 2008 r. do 15 października 2008 r., w pokoju Wydziału Architektury
i Urbanistyki przy sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy
ul. Kościuszki 5 w Piasecznie. 

Dyskusja publiczna nad przyjętym w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 30 września 2008 r. w godzinie od 10.00 do
12.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. 

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

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 30 października 2008 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA  0621/ZP/60/08 - OGŁOSZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi 

WOLA GOŁKOWSKA 
Stosownie do art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (z. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmiana-
mi) oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Piasecznie: Nr 1393/LIV/06 z dnia
31.08.2006 r., oraz Nr 223/X/07 z dnia 16.06.2007 r., zawiadamiam o wyło-
żeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Wola Gołkowska wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 23 września 2008 r. do 15 października 2008 r.,
w pokoju Nr 31, I piętro w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie. 

Dyskusja publiczna nad przyjętym w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 30 września 2008 r. w godzinie od 12.30 do
14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. 

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

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 30 października 2008 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA  0621/ZP/61/08 - OGŁOSZENIE 
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Wnioski o świadczenia rodzinne
na nowy okres zasiłkowy
Wydział Świadczeń Społecznych w Urzędzie Miasta
i Gminy Piaseczno informuje, iż rozpoczął wydawanie
nowych formularzy wniosków o świadczenia rodzinne.

Jednocześnie informujemy, że zgod-
nie z art. 26 ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych (tekst jednolity DzU z 2006 r. Nr
139, poz. 992 z późn. zm.): 

ust. 1. Świadczenia rodzinne wypła-
ca się nie później niż do ostatniego
dnia miesiąca, za który przyznane zo-
stało świadczenie rodzinne, 

ust. 2. W przypadku złożenia wnio-
sku w sprawie ustalenia prawa do
świadczeń rodzinnych po 10. dniu mie-
siąca, świadczenia rodzinne za dany
miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostat-
niego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym złożono wniosek, 

ust. 3. W przypadku, gdy osoba
ubiegająca się o świadczenia rodzinne
na nowy okres zasiłkowy złoży wnio-
sek wraz z dokumentami do dnia 
31 lipca, ustalenie prawa do świad-
czeń rodzinnych oraz wypłata świad-

czeń przysługujących za miesiąc wrze-
sień następuje do dnia 30 września, 

ust. 4. W przypadku, gdy osoba ubie-
gająca się o świadczenia rodzinne na
nowy okres zasiłkowy złoży wniosek
wraz z dokumentami w okresie od dnia
1 sierpnia do dnia 30 września, ustalenie
prawa do świadczeń rodzinnych oraz
wypłata świadczeń przysługujących za
miesiąc wrzesień następuje do dnia 
31 października. 

Wnioski o świadczenia rodzinne
można pobrać w Wydziale Świad-
czeń Społecznych w Piasecznie przy
ul. Fabrycznej 2, do której uprzejmie
zapraszamy świadczeniobiorców:
poniedziałki w godz. 8.30-
-17.30, wtorki, czwartki, piątki
w godz. 8.30-15.30

Naczelnik Wydziału Świadczeń
Społecznych Ewa Faliszewska

OBJAZDOWY PUNKT ODBIORU
SUROWCÓW WTÓRNYCH
Na początku października gmina Piaseczno uruchomi dla mieszkańców
objazdowy punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów.

Stanowić on będzie dodatkową
możliwość nieodpłatnego pozbywa-
nia się posegregowanych surowców
wtórnych. W obsługiwanym przez
firmę Eko Standard punkcie będzie
można oddawać sześć rodzajów od-
padów domowych. Wielkie worki
zwane „bigbagami” rozstawiane
będą w różnych miejscach na tere-
nie gminy, każdego dnia gdzie in-
dziej. Między 7, a 19 pracownik
punktu będzie przyjmował czyste,
posegregowane, oddzielone od sie-
bie opakowania: 

szklane (kolorowe i bezbarwne
butelki po napojach, szklane opako-
wania po kosmetykach i chemii go-
spodarczej, słoiki, szklanki); szkło
może być dostarczane potłuczone

kartonowe (opakowania z tektu-
ry, pudła); nie będzie przyjmowana
tektura powlekana aluminium i folią

lub plastikiem) 
gazety (czasopisma, gazety,

książki bez okładek, kalendarze, ze-
szyty); nie będzie przyjmowany pa-
pier kredowy i powlekany alumi-
nium i plastikiem

PET (opakowania oznaczone na-
pisem PET i znakiem po napojach,
kosmetykach i chemii gospodarczej,
często są to butelki mające dno
z małym wgłębieniem) 

plastikowe, kolorowe (opakowa-
nia po chemii gospodarczej, po ko-
smetykach, plastikowe kanistry,
beczki, plastikowe zabawki i meble
ogrodowe, plastikowe skrzynki
i wiadra, plastikowe zakrętki od
butelek; opakowania te mogą mieć
oznaczenie, HDPE, PEHD, PE, PP,
LDPE); nie będą przyjmowane
opakowania z oznaczeniem PCV,
CVP, PCW oraz plastikowa stolar-

ka budowlana i plastikowa armatu-
ra łazienkowa

metalowe (puszki po żywności, opa-
kowania po farbach, klejach, wszelkie
produkty wykonane z metalu, alumi-
nium, miedzi itp.); nie będą przyjmo-
wane opakowania zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi.

Zachęcamy mieszkańców, aby
kierując się oszczędnością w domo-
wych budżetach i działaniem przy-
jaznym środowisku, korzystali
z punktu. Szczegółowy harmono-
gram postojów objazdowego
punktu pojawi się wkrótce w gaze-
tach lokalnych oraz na stronie
www.piaseczno.eu. 

Informacji udzielać będzie też
Dział Obsługi Klienta firmy

Eko Standard pod nr. 
tel. 0 22 757 24 24

Aktualne urzędowe adresy e-mailowe:
urzad@piaseczno.eu
info@piaseczno.eu

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Wysocka-Jońska   

Stopka redakcyjna 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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Sprzątanie
Świata 2008

Zgodnie z wieloletnią tradycją
w dniach 19, 20, 21 września 2008
roku przeprowadzona będzie akcja
„Sprzątanie Świata Polska 2008”. 

Dla wszystkich chętnych Urząd
Miasta i Gminy w Piasecznie za-
pewnia worki, rękawice, a także od-
biór i wywóz zebranych śmieci na
wysypisko w Łubnej. 

W celu zagwarantowania wy-
wozu zebranych śmieci prosimy

o zgłoszenie informacji o miejscu
i czasie ich składowania do Urzędu
Miasta i Gminy Referat Ochrony
Środowiska i Gospodarki Rolnej
pokój 84 lub 85, telefon  0 22 701
76 60, 0 22 701 76 62 w terminie
do 15 września 2008 roku. 

Odbiór worków i rękawic
możliwy będzie 17 i 18 września
w pokoju 84. 

Zapraszamy!

Rozwiązanie problemu z elektrośmieciami

Punkt zbierania
elektrośmieci w Piasecznie

Aby ułatwić mieszkańcom Pia-
seczna pozbywanie się zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego w sposób zgodny z prawem,
od sierpnia w mieście zaczął funk-
cjonować nowy specjalny punkt
zbierania elektrośmieci. Od ponie-
działku do piątku w godz. 7-18 do
punktu można bezpłatnie oddawać
zużyte lub zepsute urządzenia elek-
tryczne i elektroniczne, takie jak:
sprzęt gospodarstwa domowego,
sprzęt audiowizualny, komputerowy
i oświetleniowy. Organizatorem tej
formy zbierania elektrośmieci jest
ElektroEko, największa w Polsce Or-
ganizacja odzysku sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego, która orga-
nizuje i finansuje na terenie całego
kraju proces zbierania i przetwarza-
nia zebranych elektrośmieci. Punkt
zbierania elektrośmieci w Piasecznie
działa jako firmowany przez Elektro-
Eko i spełnia odpowiednie wymogi
techniczne. Obsługiwany jest przez
Przedsiębiorstwo Usług Komunal-

nych SITA Sp. z o.o., które zajmuje
się odbiorem i transportem zebra-
nych elektrośmieci do odpowiednich
zakładów przetwarzania.

ElektroEko ul. Techniczna 6

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

godz. 7:00-18:00

Aktualna lista adresów punktów
zbierania w całej Polsce oraz infor-
macje o elektrośmieciach znajdują
się na stronach: www.elektrosmie-
ci.pl oraz www.elektroeko.pl. 

Dostępna jest również bezpłatna
infolinia ElektroEko 

0 800 000 080

Podziękowanie
Bardzo gorąco dziękuję Panu

Grzegorzowi Szestowickiemu za nie-
zwykły dar w postaci przenośnego
komputera ufundowanego w ramach
akcji charytatywnej zorganizowanej
przez Pana Grzegorza Rowińskiego. 

Serdeczne podziękowania skła-
dam również Pani Dyrektor Ewie
Dudek i pracownikom Ośrodka
Kultury w Piasecznie oraz paniom
malarkom: Wiesławie Nastały-Pł-
askocińskiej, Leokadii Nastały

i Hannie Oknińskiej-Wiśniewskiej
za okazaną życzliwość. 

Kamil Cybulski 
- niepełnosprawny 

uczeń z Łaz
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Maraton rowerowy 

Mazovia MTB Marathon
Już po raz czwarty powiat piaseczyński wraz z gminą Piaseczno za-
prasza wszystkich amatorów jazdy rowerem na imprezę z cyklu Ma-
zovia MTB Marathon. Zawody odbędą się w niedzielę 21 września.
Start z polany położonej nad rzeką Jeziorką w Żabieńcu, skąd uczest-
nicy wyruszą na trasę biegnącą m.in. przez malownicze tereny Lasów
Chojnowskich i powrócą na metę usytuowaną na stadionie KS Pia-
seczno przy ul. 1 Maja.

Mazovia MTB Maraton to cykl
terenowych wyścigów rowero-
wych rozgrywanych na obszarze
całego Mazowsza. Na starcie sta-
nąć może każdy, kto ma sprawny
rower oraz chęć zmierzenia się
z dystansem liczącym 12 km
(hobby), 52 km (maga) lub 80 km
(giga). W ubiegłym roku w wyści-
gu udział wzięło przeszło 900 za-
wodników. W tym roku z uwagi
na spodziewany wzrost liczby
uczestników start maratonu zo-
stał przeniesiony ze stadionu
miejskiego do Żabieńca na łąkę
przy rzece Jeziorce. Taka lokaliza-
cja startu powoduje możliwość
przebiegu trasy w sposób bardziej
bezpieczny i nieingerujący zna-
cząco w ruch miejski. 

Mieszkańcy powiatu piase-
czyńskiego mają zapewniony
bezpłatny start na dystansie-
hobby 12 km (runda skrócona).
Warunkiem koniecznym wystar-
towania na pozostałych dystan-

sach jest wniesienie opłaty za czip
startowy, który umożliwia profe-
sjonalny pomiar czasu i sklasyfi-
kowanie zawodnika. Koszt czipu
dla mieszkańców powiatu piase-
czyńskiego wynosi 20 zł. Opłaty
należy dokonać na konto organi-
zatora lub w biurze zawodów
(Piaseczno ul. 1 Maja - Stadion
Miejski), które będzie czynne 20
września w godz. 16.00-20.00
i 21 września w godz. 7.00-
10.00. W biurze zawodów należy
także potwierdzić swoje uczestnic-
two (stwierdzenie zameldowania
na terenie powiatu na podstawie
dokumentu ze zdjęciem), odebrać
numer startowy (dotyczy tych, któ-
rzy nie mają jeszcze numeru z do-
tychczasowych edycji cyklu 2008)
oraz odebrać chip do pomiaru cza-
su (dotyczy tych, którzy nie starto-
wali w dotychczasowych edycjach
Mazovia MTB Marathon 2008 i nie
posiadają jeszcze swojego chipa).
Start maratonu o godz. 11.00.

Trasa maratonu poprowadzona
zostanie drogami i duktami leśnymi
Chojnowskiego Parku Krajobrazo-
wego, w granicach gmin Piaseczno,
Prażmów i Góra Kalwaria. Trasa bę-
dzie czytelnie oznakowana oraz za-
bezpieczona. Nad bezpieczeń-
stwem startujących czuwać będzie
policja, straż miejska, posterunki
ochotniczych straży pożarnych
i harcerzy oraz grupa ratownictwa
medycznego. Warunkiem udziału
w imprezie, podyktowanym bezpie-
czeństwem uczestników, jest uży-
wanie twardych kasków. 

Szczegółowe informacje oraz
regulamin maratonu dostępne są na
stronie głównego organizatora
www.mazoviamtb.pl. 

Impreza odbywa się dzięki
wsparciu powiatu piaseczyńskiego
oraz gminy Piaseczno. Głównym or-
ganizatorem maratonu jest Cezary
Zamana, jeden z najbardziej utytu-
łowanych polskich kolarzy, triumfa-
tor Tour de Pologne z 2003 r. 

Przejechałem na rowerze 700 000 km. Uczestniczy-
łem w ponad 2000 wyścigów na całym świecie. Mogę
więc chyba stwierdzić, że mam pewne doświadczenie
w tej dziedzinie. Moim marzeniem jest wykorzystanie
zdobytej wiedzy dla spopularyzowania jazdy na rowerze.
Rozwój kolarstwa jako dyscypliny leży mi oczywiście na
sercu, jednak moim głównym zadaniem jest promocja
jazdy rowerem wśród amatorów. Chce zachęcić wszyst-
kich do korzystania z roweru jako środka komunikacji. Chcę pokazać, jak fan-
tastycznie i zdrowo można spędzić wolny czas na rowerowym siodełku. 

Miejsce na mecie nigdy nie było na Mazovii najważniejsze. Ogromną
satysfakcję daje mi patrzenie w oczy uczestników, którzy kończą zmagania
wiele minut czy nawet godzin po zwycięzcy. W ich oczach jest radość i du-
ma. Są szczęśliwi, bo odnieśli okupione wysiłkiem i zmęczeniem zwycięstwo
nad samym sobą. 

W tym roku stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo na trasie.
Będzie bardzo dobre zabezpieczenie, będziemy unikać zwężeń na pierw-
szych kilometrach. 

Zapraszam na maratony. Setki tysięcy kilometrów przejechanych rowe-
rem było tylko wstępem do najprzyjemniejszej części mojej kolarskiej po-
dróży - spotkania z Wami na trasie Mazovia MTB Marathon. 

Cezary Zamana

W zeszłorocznym maratonie wzięło udział blisko tysiąc osób

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: 
14.09.08 r godz. 12.00-21.00 - Park Miejski ul. Chyliczkowska 

- IV Jarmark Piaseczyński 
spotkanie regionów - Podlasie. Wstęp wolny. 

16.09.08 r godz. 20.00 - sala OK ul. Kościuszki 49 
- Wtorek Jazzowy OK Marcin Masecki - piano
Raphael Rogiński - gitara, Macio Moretti - perkusja
Wstęp 15 złotych

21.09.08 r godz. 16.00 - sala OK ul. Kościuszki 49 
- BAJKOWA NIEDZIELA - „O Smoku Niewawelskim”
- Teatr Gagatki Beatki, Ojcowie i Matki

23.09.08 r godz. 20.00 - sala OK ul. Kościuszki 49 
- Wtorek Filmowy OK - „Kulturalny Marian”

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 
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12.09.08 r, godz. 19.00, sala OK ul. Kościuszki 49
Wernisaż wystawy malarstwa Adama Kołakowskiego 

„Dwa światy”. 
Wystawa czynna do 26 września

Adam Kołakowski - 27-letni twórca z Opinogóry w swoich pracach otwiera przed
nami świat senny i utęskniony - pełen starych, melodyjnie skrzypiących okien, piania
koguta. Słychać tu furkoczące mruczenie zielonookiego kocura, który właśnie powrócił
po kilkudniowej nieobecności. Pojawia się postać starszej wiekiem kobiety, która jest
zawieszona w swoim sennym świecie. Staje się ona naszym przewodnikiem. Pełna
troski i zadumy wprowadza nas w nową przestrzeń łączącą w sobie dwie odrębne
krainy - duchową i ziemską. Nieprawdopodobna wrażliwość skrywająca się w ciele
dojrzałego mężczyzny - artysty, który poprzez sztukę urzeczywistnia świat wyobraźni. 

Anna Krasowska

TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH 
GOSiR PIASECZNO, LUTY - 2008

13.09 10.00-15.00 GOSIR XI GRAND PRIX PIASECZNA W 
TENISIE STOŁOWYM AMATORÓW -
4. TURNIEJ

20.09 10.00-20.00 GOSIR I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW R.1996 
O PUCHAR GOSIR

26.09 11.00-14.00 ZALESIE D. MISTRZOSTWA POWIATU  SZKÓŁ  
PODSTAWOWYCH , GIMNAZJÓW I 
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  W
INDYWIDUALNYCH  BIEGACH 
PRZEŁAJOWYCH

29.09 12.00-15.00 KS P-NO MISTRZOSTWA GMINY  
GIMNAZJÓW  W PIŁCE NOŻNEJ 
CHŁOPCÓW

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Sikorskiego 20


