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Sprawozdanie z 26. sesji 

● s. 2

Zamknięty most
● s. 3

28. sesja 
Rady Miejskiej 
odbędzie się 
19 listopada

o godz. 14.00
w sali konferencyjnej

Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno, 

ul. Kościuszki 5

KISIEL DLA WSZYSTKICH

● s. 5

Informacji urzędowych 
z gminy Piaseczno 

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

Nowe rozwiązania drogowe

● s. 4

Wtorek Wydarzeń OK
● s. 8

Ruszył Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

● s. 6

Mistrzostwa Polski w Kick - Boxingu

Siedmiu Mistrzów Polski
W dniach 4-5 października odbyły się Mistrzo-
stwa Polski Seniorów w Kick boxingu w formu-
le light-contact. KS Piaseczno jak zwykle wy-
stawił mocną ekipę, ale wyniki przeszły naj-
śmielsze oczekiwania.

Rywalizacja odbyła się w hali
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Piasecznie przy ul. Sikorskie-
go 20. Na zawody przybyło 95 za-
wodników z 30 klubów z całej Pol-
ski. W niektórych kategoriach za-
wodnicy musieli stoczyć aż po
3 walki, aby dojść do finału. Nasz
klub wystawił doświadczony
i sprawdzony skład, choć nie zabra-
kło w nim debiutantów. 100% sku-
teczności w finałach dało naszemu
klubowi 1. miejsce w klasyfikacji
drużynowej, a najlepszymi zawod-
nikami turnieju zostali Przemysław
Ziemnicki i Dorota Godzina. 

Mamy nadzieję, że tak dobra
forma utrzyma się do zbliżających
się Mistrzostw Europy Semi, Full
Contact Seniorów, które odbędą
się w Bułgarii w dniach 20-26
października. Liczymy, że tam też
będziemy mogli oglądać naszych
zawodników na podium i cieszyć
się ich sukcesami. 

Kat. wag. - 57 kg:
I m-ce Rafał Banaszewski (Mistrz Polski) 
Kat. wag. - 63 kg:
III m-ce Tomasz Ocicki
Kat. wag. - 69 kg: 
I m-ce Przemysław Ziemnicki
(Mistrz Polski) 
Kat. wag. - 74 kg: 
I m-ce Jerzy Wroński (Mistrz Polski) 
Kat. wag. - 84 kg: 
III m-ce Mariusz Niziołek
Kat. wag. - 94 kg:
I m-ce Wojciech Myśliński (Mistrz Polski) 
Kat. wag. - 50 kg: 
I m-ce Joanna Gutowska 
(Mistrzyni Polski) 
Kat. wag. - 55 kg:
I m-ce Dorota Godzina 
(Mistrzyni Polski) 
Kat. wag. - 50 kg:
I m-ce Barbara Sewerynik 
(Mistrzyni Polski) 
Kat. wag. - 70 kg:
III m-ce Emilia Filipiuk
Kat. wag. +70 kg:
III m-ce Anna Słowik

Marcin Pałuba Przemysław Ziemnicki mistrz Polski kategorii - 69 kg.

fot. M. Niziołek

Piaseczno najlepsze!
Podczas VI Samorządowego Forum Kapitału
i Finansów na wieczornej gali ogłoszono wy-
niki Rankingu Samorządów tygodnika
WSPÓLNOTA. Piaseczno zostało uznane za
najlepszą gminę w dziedzinie wydatków in-
westycyjnych na infrastrukturę techniczną
w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 

Podczas uroczystej gali w dniu 7
października w Hotelu NOVOTEL
Burmistrz Piaseczna Józef Zalewski
odebrał z rąk redaktora naczelnego
„Wspólnoty” statuetkę „Kazimie-
rza Wielkiego” - symbol gospodar-
ności i najwyższej jakości zarządza-
nia w samorządzie. 

Kapituła konkursu przeanalizo-
wała wydatki inwestycyjne wszyst-
kich polskich gmin, porównując na-
kłady skierowane na rozwój infra-
struktury technicznej. Rozpatrywano
poniesione nakłady skoncentrowane
w trzech działach: transport (przede
wszystkim remonty i budowa dróg
administrowanych przez samorządy,
ale także tabor związany z lokalnym
transportem zbiorowym), gospodar-
ka komunalna (sieci wodociągowe
i kanalizacyjne, oczyszczalnie ście-
ków, składowiska śmieci, oświetle-
nie ulic itp.); gospodarka mieszka-
niowa. Skupienie uwagi na tych
właśnie inwestycjach wg. tygodnika

Wspólnota stwarza najpełniejszy
obraz rozwoju gospodarczego
miast, gmin i powiatów. 

W tegorocznym rankingu, obej-
mującym swoim zasięgiem lata
2005-2007, to właśnie Piaseczno
okazało się najlepsze w kategorii
miast powiatowych. 

„Wspólnota” już od kilku lat or-
ganizuje rankingi samorządów. Słu-
żą one analizie działania tych jedno-
stek i pokazywaniu przykładów,
które warto naśladować. 

Gmina Piaseczno co roku wyda-
je na inwestycje ponad 35 proc. 
budżetu. Są to coraz większe kwoty,
ponieważ od kilku lat dochody gmi-
ny, a więc i budżet są coraz większe. 

Z pieniędzy na inwestycje Pia-
seczno najwięcej wydaje na budo-
wę sieci kanalizacyjnej i oczyszczal-
ni ścieków, następnie na inwestycje
oświatowe oraz drogi. Budowane
są także nowe budynki z mieszka-
niami socjalnymi. 

1. Piaseczno
2. Międzyrzecz
3. Pruszcz Gdański
4. Kościerzyna
5. Goleniów

6. Bolesławiec
7. Wysokie Mazowieckie
8. Limanowa
9. Polkowice
10. Mława

Wyniki rankingu tygodnika WSPÓLNOTA
Pierwsza dziesiątka - kat. miasta powiatowe

Burmistrz Józef Zalewski odbiera statuetkę „Kazimierza Wielkiego“

fot. T. Pawlak

Oddaj surowce wtórne
● s. 6



W dniach 25-30.08.2008 r. -
Udział Burmistrza w delegacji samo-
rządowców z Ostrowa Wielkopol-
skiego i Piaseczna do Turcji. Wyjazd
zorganizowała Platforma polsko-
tureckiego Stowarzyszenia Przyjaźni
i Biznesu ATIK (Europejskie Stowa-
rzyszenie Tureckich Korporacji 
Biznesowych). W trakcie pobytu
w Turcji Burmistrz odbył kilkanaście
spotkań m.in. z burmistrzami i sta-
rostami, ponadto uczestniczył w
spotkaniu w Ankarskiej Izbie Go-
spodarczej, w ministerstwie spraw
wewnętrznych Turcji, Tureckich Li-
niach Lotnicznych a także spotkał
się z byłym prezydentem Turcji Su-
lejmanem Demirelem. 

Podczas pobytu w Turcji Bur-
mistrz podpisał list intencyjny
w sprawie współpracy partnerskiej
Piaseczna z samorządem miasta
Akyrt pod Ankarą. 

W dniu 01.09.2008 r. Udział Bur-
mistrza w uroczystościach z okazji
69. rocznicy wybuchu II wojny
światowej. 

W dniu 03.09.2008 r. Burmistrz
spotkał się z Anną Malewicz Preze-
sem Zarządu Lamina SA. Spotkanie
dotyczyło ewentualnego utworze-
nia w Piasecznie Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. 

W dniu 04.09.2008 r. Burmistrz
uczestniczył we wspólnym spotka-
niu komisji zdrowia Rady Powiatu
i Rady Miejskiej nt. dalszych planów
rozbudowy i funkcjonowania szpi-
tala w Piasecznie. 

05.09.2008 r. Burmistrz spotkał się z
Katarzyną Gralińską - Prezesem
Związku Polaków w Kalabrii w połu-
dniowych Włoszech. Spotkanie doty-

czyło ewentualnej współpracy Pia-
seczna z włoskim miastem Reggio di
Calabria. W tym samym dniu Bur-
mistrz uczestniczył w podsumowaniu
ogólnopolskich Kynologicznych Mi-
strzostw Policji „Sułkowice 2008”,
a także brał udział w uroczystym
otwarciu nowo wybudowanej części
magazynowo - dystrybucyjnej Firmy
BISK SA. w Łubnej.

W dniu 07.09.2008 r. Burmistrz
brał udział w spotkaniu z młodzieżą
z gminy Harku w Estonii odwiedza-
jącą Piaseczno w ramach współpra-
cy partnerskiej obu gmin. 

W dniu 14.09.2008 r. Burmistrz
uroczyście otworzył w Parku Miej-
skim doroczny Jarmark Piaseczyński. 

W dniach15-17.09.2008 r. Bur-
mistrz uczestniczył w spotkaniach

z samorządową delegacją z miasta
Arklow w Irlandii, która odwiedziła
Piaseczno z myślą o nawiązaniu
współpracy partnerskiej. W efekcie
spotkań Burmistrz podpisał z wła-
dzami Arklow list intencyjny
w sprawie współpracy obu miast. 

Burmistrz zatwierdził 
przetarg na: 

budowę wodociągu w Chylicach
w ul. Różanego Ogrodu. Wyko-
nawca firma Instalatorstwo Sanitar-
ne C. O. i Gazowe Dariusz Szafrań-
ski Piaseczno ul. Młynarska 5 m. 3,
za cenę 109 800,00 zł

Burmistrz ogłosił 
przetargi na: 

budowę oświetlenia ul. Warszaw-
skiej w Złotokłosie (po stronie pa-
rzystych numerów), 

wykonanie remontu ul. Krótkiej
w Józefosławiu, 

wykonanie remontu budynku
Ratusza w Piasecznie przy plac Pił-
sudskiego 1, 

wykonanie robót dodatkowych

związanych z budową stołówki ze
świetlicą oraz w istniejącym budyn-
ku w Szkole Podstawowej w Chyli-
cach ul. Dworska. 

Burmistrz unieważnił

przetarg na: 

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
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

Sprawozdanie z 26. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
Sesję otworzyła i prowadziła

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piasecznie Dorota Wysocka-Jo-
ńska. Przyjęto protokoły z 25 zwykłej
sesji Rady Miejskiej z 27.08.2008 r.
oraz z 10. nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej z 14.07.08 r. i 02.09.08 r. 

Rada Miejska wyraziła zgodę
na zwiększenie o kwotę 3 mln zł
wydatków na „Program gospodar-
ki wodno-ściekowej w Piasecznie”
na dodatkowe roboty i wcześniej-
sze płatności. 

Radni wyrazili też zgodę na
zwiększenia wydatków budżeto-
wych o kwotę 50 tys. zł w związku
z utworzeniem spółki „Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji
w Piasecznie”. Przyznano dodatko-
wo 165 tys. zł na zadanie pn. „Szko-
ła Podstawowa w Głoskowie - eks-
pertyza uzupełniająca i projekt likwi-
dacji uszkodzeń sali gimnastycznej
i części dobudowanej”. Przeznaczo-
no 49 400,00 zł na wdrożenie usta-
wy z dnia 07.09.2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimen-
tów. Z uwagi na procedury przetar-
gowe wymuszające podział na
3 etapy realizację wykonania doku-
mentacji budowy taniego budow-
nictwa socjalnego Rada zwiększyła
środki na ten cel o kwotę 478
200,00 zł. Zdecydowała o zwiększe-
niu wydatków o kwotę 40 tys. zł
z przeznaczeniem na remont świe-
tlicy wiejskiej w Robercinie oraz
o kwotę 3 tys. zł na wykonanie pil-
nej, awaryjnej wymiany okna w po-
mieszczeniu, gdzie odbywają się
warsztaty z dziećmi na terenie Pia-
seczyńskiej Kolejki Wąskotorowej. 

Zwiększono wydatki o kwotę
250 tys. zł na remont nawierzchni
tłuczniowej fragmentu ul. Leśnych
Boginek w Zalesiu Górnym; o kwo-
tę 18 tys. zł na budowę boiska ze
sztucznej trawy w Szkole Podsta-
wowej w Złotokłosie i na projekty
budowy oświetlenia na następują-
cych ulicach w Głoskowie: Karczun-
kowska, Żurawia, Szybowcowa
i Sarmacka. Zwiększono też wydat-
ki o kwotę 500 tys. zł na naprawę
dróg po robotach kanalizacyjnych.
Radni zdecydowali o zwiększeniu
wydatków na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych o kwotę 
11 500,00 zł. Rada Miejska wyrazi-
ła zgodę na zakup pomp pływają-
cych dla OSP w Bobrowcu, Bogat-
kach oraz Głoskowie za kwotę 
15 tys. zł. Zatwierdziła też zwięk-
szenie wydatków o kwotę 150 tys.
zł na prace remontowe, uzupełnie-
nie wyposażenia oraz zakup sprzętu
na plac zabaw przedszkola przy ul.
Nefrytowej w Józefosławiu. 

Rada Miejska jednogłośnie
przyjęła uchwałę w sprawie przyję-
cia sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy Piaseczno za I półro-
cze 2008 r. Sprawozdanie to uzy-
skało pozytywną opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej. 

Radni nie zgodzili się na ustale-
nie wysokości stawki procentowej
opłaty adiacenckiej z tytułu podzia-
łu nieruchomości. Przyjęli natomiast
uchwałę w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części miasta
Piaseczna dla obszaru ograniczone-
go ulicami Szpitalną, Korczaka, Za-
gajnikową, Sienkiewicza, Gerbera,
Czajewicza oraz projektowaną ulicą
zlokalizowaną przy szpitalu. 

Radni przyjęli uchwały w spra-
wie zaliczenia do kategorii
dróg gminnych: 

ulic zbiorczych, ulice lokalnych,
ulic dojazdowych, dojazdów i cią-
gów pieszo-jezdnych we wsi Józe-
fosław i części wsi Julianów, 

ulicy Krótkiej i ulic lokalnych
w Robercinie. 

Nadano nazwy ulicom: 
Piesza oraz Polnej Brzozy w Woli

Gołkowskiej
Plenerowa we wsi Henryków-

Urocze 
Jana Grochowskiego w Piasecznie 
Sikoreczki we wsi Jastrzębie 

Rada Miejska przyjęła uchwałę
w sprawie sprostowania błędu
w uchwale Rady Miejskiej w Pia-
secznie Nr 418/XVIII/2003 z dnia
18 grudnia 2003r /Dz. Urz. Woj.
Maz. Nr 20 poz. 673 z dnia
30.01.2004/ w przedmiocie za-
twierdzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego

części miasta Piaseczna dla obszaru
ograniczonego ulicami Pomorską,
Konopnickiej, Redutową, Granicz-
ną, przedłużeniem ul. Granicznej do
al. Brzóz, rzeką Jeziorką, torami Ko-
lei Radomskiej i ul. Sienkiewicza
Etap I. Radni zgodzili się też na
dzierżawę terenu o powierzchni
2000 m kw. na terenie targowiska
miejskiego przy ul. Jana Pawła II 59
w Piasecznie na okres do 5 lat dla
Sławomira Mizerskiego na potrzeby
firmy Auto Szkoła „SŁAWEK” z sie-
dzibą przy ul. Jana Pawła II 45
w Piasecznie. 

Oddalone zostały: 
skarga na Burmistrza Miasta

i Gminy Piaseczno dotycząca miej-
scowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Jesówka 

wniosek Pani Teresy Biniek o
wszczęcie postępowania admini-
stracyjnego w celu wyjaśnienia od-
mowy wiceburmistrza gminy Pia-
seczno odprowadzenia wód opado-
wych z ulicy Frezji do kanalizacji
deszczowej w ulicy Tulipanów
w Piasecznie jako bezzasadny; 

wezwanie Pani Teresy Biniek
o wznowienie postępowania admi-
nistracyjnego w celu usunięcia błę-
dów Urzędu Gminy w procedurze
inwestycji budowlanych wykona-
nych w 1998 r. przez firmę NETIA
w ulicy Tulipanów w Piasecznie jako
bezzasadne;

wniosek Pani Teresy Biniek o
wszczęcie postępowania admini-
stracyjnego w celu wyjaśnienia wie-
loletnich zaniechań i utrudniania
prowadzonych postępowań w spra-
wie ciągu inwestycji budowlanych
na ul. Tulipanów w Piasecznie przez
organa gminy na szkodę wniosko-
dawczyni, jako bezzasadny;

wniosek Pani Teresy Biniek o
wszczęcie postępowania admini-
stracyjnego dot. odniesienia się do
drogi publicznej, na której znajduje
się ul. Tulipanów, od lat nieuregulo-
wanej z winy Urzędu Gminy jako
bezzasadny;

wniosek Pani Teresy Biniek
o wszczęcie postępowania admini-
stracyjnego w celu wyjaśnienia
wieloletnich zaniechań organów

gminy w odprowadzaniu wód opa-
dowych z posesji przy ul. Tulipa-
nów 1 /ul. Frezji/ w Piasecznie do
kanalizacji deszczowej;

wniosek Pani Teresy Biniek o
wszczęcie postępowania admini-
stracyjnego w sprawie wieloletnie-
go niedopełnienia obowiązków
służbowych i celowego blokowania
rozstrzygnięcia sprawy odprowa-
dzania wód opadowych z posesji
przy ul. Tulipanów 1 /Frezji/ do ka-
nalizacji deszczowej w ul. Tulipa-
nów w Piasecznie;

wniosek Pani Teresy Biniek
o wyjaśnienie i unieważnienie de-
cyzji Burmistrza Gminy Piaseczno
z dnia 27.09.1995 r znak UANB
8381/A/169/95 o pozwolenie na
budowę III etapu osiedla 'Tulipa-
nów' w Piasecznie, w tym siedmiu
domów jednorodzinnych w zabu-
dowie szeregowej przy ul. Frezji
w Piasecznie;

Rada przyjęła uchwałę w sprawie
zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr
700/XXV/2008 z dnia 27.08.08 r.
w sprawie darowizny na rzecz Po-
wiatu Piaseczyńskiego nieruchomo-
ści stanowiących własność gminy
Piaseczno przeznaczonych pod bu-
dowę drogi powiatowej - ul. Cyra-
neczki w Józefosławiu. 

Rada wyraziła zgodę na wy-
dzierżawienie: 

w trybie bezprzetargowym
działki oznaczonej nr ew. 67/7
o powierzchni 160 m kw., położo-
nej w Piasecznie w rejonie ulic
Czajewicza i Chopina na 10 lat,
począwszy od dnia 01.10.2008 r.,
na rzecz Państwa Ireny i Kazimie-
rza małż. Krawczyńskich, z prze-
znaczeniem na poprawienie wa-
runków zagospodarowania nieru-
chomości przyległej;

w trybie bezprzetargowym działki
oznaczonej nr ew. 67/9 o po-
wierzchni 192 m kw., położonej
w Piasecznie w rejonie ulic Czajewi-
cza i Chopina na 10 lat, począwszy
od dnia 01.10.2008 r., na rzecz
Państwa Wiesławy i Stefana Krzo-
sek, z przeznaczeniem na poprawie-
nie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej; 

w trybie bezprzetargowym dzia-
łek oznaczonych nr ew. 67/11
o powierzchni 219 m kw. i nr ew.
67/12 o powierzchni 215 m kw.,
położonych w Piasecznie w rejonie
ulic Czajewicza i Chopina na 10 lat,
począwszy od dnia 01.10.2008 r.,
na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej
39, z przeznaczeniem na poprawie-
nie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej; 

Rada wyraziła zgodę 
na sprzedaż: 

w drodze bezprzetargowej dział-
ki, stanowiącej własność gminy Pia-
seczno, oznaczonej nr ewid 184,
obr. 3 o pow. 197 m kw., położo-
nej w Piasecznie przy ul. Alabastro-
wej, zabudowanej budynkiem
mieszkalnym - na rzecz użytkowni-
ka wieczystego; 

w drodze bezprzetargowej lokali
mieszkalnych w budynku położo-
nym w Piasecznie przy ul. Chylicz-
kowskiej 1 na rzecz najemców tych
lokali wraz z oddaniem w użytko-
wanie wieczyste ułamkowej części
gruntu niezbędnego do racjonalne-
go korzystania z lokalu. 

Rada Miejska przyjęła uchwałę
w sprawie ustalenia wynagrodzenia
dla Burmistrza Miasta i Gminy Pia-
seczno. Ustalono ww. wynagrodze-
nie w następującej wysokości: 

wynagrodzenie zasadnicze 
- 6 tys. zł. 

dodatek funkcyjny - 1 950,00 zł. 
dodatek specjalny - 40% wyna-

grodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego, tj. 3 180,00 zł. 

dodatek za wysługę lat - 20 %
wynagrodzenia zasadniczego tj.,
1 200,00 zł. 

Ostatnią uchwałą radni odwo-
łali radnego Michała Szweycera ze
składu komisji promocji a powołali
go do składu komisji prawa, han-
dlu i porządku publicznego, nato-
miast odwołali radnego Piotra Ob-
łozę ze składu komisji prawa, han-
dlu i porządku publicznego a po-
wołali go do składu komisji pro-
mocji. O godzinie 20.15 Przewod-
nicząca Rady ogłosiła zamknięcie
obrad 26. sesji Rady Miejskiej
w Piasecznie. 

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 27 sierpnia do 17 września 2008 r. 
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Ciepło dla os. Iwiczna II
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno zapewnia miesz-
kańców, że ze swej strony dołożył wszelkich sta-
rań, aby remont sieci cieplnej przeprowadzony zo-
stał sprawnie, tak aby jak najszybciej dostarczyć
ciepło do budynków mieszkalnych os. Iwiczna II.

Corocznie, od 2005 r., gmina
informowała SM Jedność o bardzo
złym stanie technicznym, o dużej
awaryjności istniejącej, niskopara-
metrowej sieci cieplnej, która zasi-
lała w ciepło budynki mieszkalne
w osiedlu Iwiczna I, Iwiczna II, na-
leżące do SM Jedność i konieczno-
ści wybudowania przez spółdziel-
nię z własnych środków finanso-
wych w ww. budynkach wysoko-
parametrowych węzłów cieplnych
(z automatyką). 

Od kilku lat zwracano uwagę
Zarządowi SM Jedność na koniecz-
ność zgromadzenia na ten cel środ-
ków finansowych umożliwiających
modernizację węzłów cieplnych, ar-
tykułując, iż za brak podjęcia dzia-
łań w tym zakresie jest odpowie-
dzialny Zarząd Spółdzielni. 

W 2007 roku gmina zakończyła
modernizację sieci ciepłowniczej
w osiedlu Iwiczna I wraz z budową
wysokoparametrowych węzłów
cieplnych, w tym 5 węzłów ciepl-
nych należących do SM Jedność,
które spółdzielnia zobowiązała się
do spłacenia w 36 ratach. 

W sezonie grzewczym 2007/2008
(i w poprzednich) było wiele awarii ni-
skoparametrowej sieci ciepłowniczej
w os. Iwiczna II, dostarczającej ciepło
do budynków mieszkalnych ul. Kuso-
cińskiego 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14A,
Szkolnej 16, czego wynikiem były
przerwy w dostawie ciepła. 

Gmina, ze względu na zły stan
techniczny niskoparametrowej sieci
cieplnej, przystąpiła do budowy
wysokoparametrowej sieci cieplnej
w osiedlu Iwiczna II. 

Niestety, planowane na lipiec
i sierpień rozpoczęcie prac przy bu-
dowie wysokoparametrowej sieci
cieplnej z przyłączami w rejonie ulic
Kusocińskiego, Szkolnej, Sikorskie-
go do budynków osiedla Iwiczna II,
należących do Spółdzielni Mieszka-
niowej „Jedność” w wyniku prote-
stu formalnego przetargu na wyko-
nanie inwestycji przesunęło w cza-
sie realizację sieci cieplnej i wejście
wykonawcy na budowę. 

Prace rozpoczęły się 2 września
2008 r., a wykonawca - firma: Za-
kład Usług Ciepłowniczych 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
przeprowadza roboty szybko,
sprawnie i fachowo. 

Termin zakończenia pierwszego

etapu instalacyjnego, czyli robót
ziemnych i ułożenia rur, przewidzia-
ny jest na połowę października br.
Wtedy też może pojawić się ciepło
w budynkach przy ul. Kusocińskie-
go 7, 8, 9, 10 (pod warunkiem wy-
budowania węzłów cieplnych przez
SM Jedność) i przy ul. Kusocińskie-
go 6 (pod warunkiem wybudowa-
nia węzła cieplnego przez Wspólno-
tę Mieszkaniową). 

Zgodnie z podpisaną umową
całość inwestycji dot. budowy wy-
sokoparametrowej sieci cieplnej
przeprowadzanej przez gminę wraz
z odtworzeniem trawników i chod-
ników, zakończy się do końca paź-
dziernika br. 

Realizacji inwestycji nie ułatwia-
ła Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jed-
ność”, która nie wyrażała zgody na
przebieg sieci cieplnej na swoim te-
renie. W toku wielokrotnych spo-
tkań i negocjacji, dopiero pod ko-
niec maja br. Spółdzielnia użyczyła
gminie potrzebnego terenu. 

Dnia 25.06.2008 r. SM Jedność
poinformowała gminę o przepro-
wadzeniu przetargu na wykonanie
dokumentacji projektowo koszto-
rysowej 11 wysokoparametrowych
węzłów cieplnych (technologia,
automatyka, elektryka) w ww. bu-
dynkach. 

Po wykonaniu dokumentacji
projektowo kosztorysowej przed-
stawiciele SM Jedność poinformo-
wali gminę o braku funduszy na bu-
dowę ww. węzłów i zwrócili się do
gminy o udzielenie pożyczki w wy-
sokości 856 000,00 zł na budowę
węzłów cieplnych. 

W dniu 27.08.2008 r. została
podjęta Uchwała nr 671/XXV/2008
Rady Miejskiej w Piasecznie o udzie-
leniu pożyczki przez gminę Piasecz-
no dla SM Jedność w wysokości 856
000,00 zł na budowę wysokopara-
metrowych węzłów cieplnych w bu-
dynkach mieszkalnych ul. Kusociń-
skiego 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14A,
Szkolnej 16 w Piasecznie, należących
do SM Jedność. 

Termin dostarczenia ciepła do
mieszkań w ww. budynkach uzależ-
niony jest więc od postępu prac
prowadzonych przez SM Jedność. 

II Zastępca Burmistrza 
Miasta i Gminy Piaseczno

Zdzisław Lis

Małpi Gaj 
- za darmo do końca października

Urząd Miasta i Gminy zaprasza dzieci
i młodzież do Parku Linowego „Małpi Gaj”
w Zalesiu Górnym. Na terenie tzw. Zim-
nych Dołów w każdą sobotę i niedzielę do
końca października w godzinach 12.00-
17.30 na wszystkich chętnych czekają przy
„Małpim Gaju” wykwalifikowani instrukto-
rzy, którzy za darmo poprowadzą zajęcia
wspinaczkowe. 

Szczególnie zapraszamy grupy zorgani-
zowane, które korzystają z zajęć w lokal-
nych świetlicach i w Ośrodku Kultury w Pia-
secznie. Więcej informacji na stronie:
www.malpigaj.com.pl

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Darmowe warsztaty dla kobiet

W programie przewi-
dziano m.in. relaks na ba-
senie z wodą termalną,
pochodzącą z głębi ziemi,
warsztaty dietetyczne,
psychologiczne a także
koncerty folkowe, piosenki
żeglarskiej czy poezji śpie-
wanej, odbywające się
w gospodzie w Zalesiu
Dolnym. Szczegółowy har-
monogram spotkań za-
mieszczamy poniżej.
Wszelkich dodatkowych
informacji udziela prezes
stowarzyszenia Anna Kur,
tel. 0 603 500 701. Zachę-
camy do udziału Panie
w każdym wieku.

Stowarzyszenie
Tuż Obok, z myślą
o aktywizacji spo-
łecznej kobiet z te-
renu gminy Pia-
seczno, zaprasza
mieszkanki na róż-
norodne, ciekawe
zajęcia i wycieczki. 
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Salon Józefosławia i Julianowa

Planowana ulica Cyraneczki
(dawniej Kuropatwy) to ważna in-
westycja dla mieszkańców Józefo-
sławia i Julianowa. Ulica ma pełnić
dwie podstawowe funkcje: komuni-
kacyjną i urbanistyczną. 

Funkcja komunikacyjna
Ulica jest ważna dla obsługi ko-

munikacyjnej obu miejscowości,
ponieważ łączy biegnące równole-
gle ulice Osiedlową, Ogrodową,
Wilanowską i Julianowską. Ponadto
inwestycja ma docelowo umożliwić
wyjazd mieszkańcom dynamicznie
rozwijających miejscowości zarów-

no w kierunku ul. Puławskiej, jak
i w kierunku obwodnicy Konstanci-
na. Ponieważ wyjazd w obu tych
kierunkach musi być uzgodniony
z naszymi sąsiadami gminą Leszno-
wola oraz gminą Konstancin-Jezio-
rna, przy realizacji inwestycji ko-
nieczna jest współpraca gminy Pia-
seczno z powiatem, który może
przejąć rolę koordynatora międzyg-
minnego projektu. 

Funkcja urbanistyczna, wyelimi-
nowanie ruchu tranzytowego 

Drugą funkcją ulicy jest funkcja
urbanistyczna. Józefosław i Julia-

nów cierpią na deficyt otwartych
przestrzeni publicznych integrują-
cych mieszkańców. Jezdnia drogi
ma mieć w założeniu maksymalnie
7 metrów szerokości (to minimalna
szerokość umożliwiająca organiza-
cje transportu publicznego przy
wykorzystaniu standardowego ta-
boru ZTM) pozostałe miejsce
z szerokości pasa zarezerwowane-
go pod drogę (około 15 metrów)
ma być przeznaczone na szerokie
chodniki, ścieżkę rowerową, zieleń
miejską i obiekty małej architektu-
ry. Projektanci drogi powinni rów-
nież uwzględnić i zaakcentować
w przestrzeni funkcję przebiegają-
cego w pobliżu cieku wodnego -
kanału Jeziorki. Intencją gminy jest
takie zorganizowanie ruchu, aby
poprawić komunikację w rejonie,
ale wyeliminować ewentualny ruch
tranzytowy, dlatego gmina i po-
wiat uzgodniły, że dokumentacja
projektowa przygotowana przez
powiat do 30.06.2009 r. ma być
uzgodniona przez oba samorządy.
Do wykorzystania jest wiele roz-
wiązań stosowanych w strefach ru-
chu uspokojonego, które obecnie
analizuje na zlecenie gminy firma
ARUP w ramach studium układu
komunikacyjnego gminy Piasecz-
no. Skanalizowanie ruchu tranzy-
towego w ulicy Okulickiego umoż-
liwi decyzja województwa mazo-
wieckiego o modernizacji drogi
wojewódzkiej nr 721. Obecnie

przygotowywana jest dokumenta-
cja techniczna na odcinku od ul.
Mleczarskiej do ul. Julianowskiej
wraz z przebudową tych dwóch
ważnych dla gminy skrzyżowań. 

Kiedy realizacja? 
Koordynacją realizacji inwesty-

cji zajmie się powiat piaseczyński.
Gmina przekaże powiatowi pozy-
skane do tej pory grunty oraz sfi-
nansuje 50 proc. kosztów budowy
na odcinku w granicach admini-
stracyjnych gminy Piaseczno.
Uzgodniono, że wykonanie doku-

mentacji technicznej nastąpi do
30.06.2009 r., wykonanie drogi
na odcinku od Osiedlowej do Ju-
lianowskiej do końca 2011 r.,
a wykonanie odcinka od Julianow-
skiej do torów kolejowych do
końca 2012 pod warunkiem
uchwalenia przez Radę Miejską
planu zagospodarowania prze-
strzennego dla wsi Julianów. Pia-
seczyńscy radni zaakceptowali już
porozumienie i zgodzili się na
przekazanie części gruntów pod
budowę drogi. Stosowną uchwałę
podjęła także rada powiatu. 

We wrześniu br. burmistrz Józef Zalewski oraz starosta Jan Dąbek podpisali
porozumienie w sprawie budowy ul. Cyraneczki w Józefosławiu i Julianowie. 

Jedna z metod uspokajania ruchu

Źródło: ARUP

Zamknięcie mostu
w Wólce Kozodawskiej

Zgodnie z informacjami
uzyskanymi od Starostwa
Powiatowego w Piasecznie
uprzejmie zawiadamiamy, iż
od 13 października 2008 r.
od godz. 7:00 zamknięty zo-
staje most na rzece Jeziorce
na ulicy Dworskiej w Wólce
Kozodawskiej. Wykonawca
przebudowy mostu War-
szawskie Przedsiębiorstwo
Mostowe „MOSTY” SA pla-
nuje zakończyć prace na tym
odcinku do 10 lipca 2009 r.
W czasie trwania inwestycji
objazd w obu kierunkach
poprowadzony będzie drogą
wojewódzką nr 722 przez
Jazgarzew, Gołków i Zalesi-
nek. Prace nadzoruje Zarząd
Dróg Powiatowych z siedzi-
bą w Piasecznie. Gmina Pia-
seczno dofinansowuje prze-
budowę mostu kwotą 1 mln
240 tys zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Ewy Krauze

serdecznie zaprasza na:

I. GMINNĄ KONFERENCJĘ 
NAUKOWO 

- SZKOLENIOWĄ
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

„EDUKACJA INTEGRACYJNA SZANSĄ 
ROZWOJU KAŻDEGO DZIECKA”

Konferencja odbędzie się 14 listopada 2008 roku
w godzinach 10:00 - 16:00

w Szkole Podstawowej nr 2 przy Alei Kasztanów 12
w Piasecznie

*wstęp bezpłatny*

Warunkiem uczestnictwa jest imienne zgłoszenie 
na adres

szkola. zalesie@wp.pl lub faksem: (022) 735 20 97

Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne oraz za-
świadczenie potwierdzające udział w konferencji. 

Szczegółowe informacje dostępne na 
www.krauzowka.pl
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Inicjatorem i pomysłodawcą
konkursu o nagrodę im. Stefana Ki-
sielewskiego jest Zbigniew Mucha
i choć jest on jednym z piaseczyń-
skich radnych, to nagroda nie ma
nic wspólnego z Urzędem Miasta
i jest wybitnie pozarządowa. W ka-
pitule rozstrzygającej konkurs zasia-
dają nietuzinkowi młodzi ludzie,
którzy już odnieśli niebanalny suk-
ces osobisty i jak mówi o nich sam
przewodniczący Zbigniew Mucha:
„gdyby nie byli w kapitule mogliby
swobodnie kandydować do nagro-
dy i z pewnością by ją zdobyli”. 

Pomysł nagrody zrodził się
w 2002 roku, gdy odsłonięto pa-
miątkowa tablicę i skwer przed
urzędem otrzymał nazwę im. Stefa-
na Kisielewskiego. Powołano wtedy
kapitułę i opracowano regulamin
konkursu. Idea konkursu ukierunko-
wana była na pomoc młodym lu-
dziom, wybitnym osobowościom,
które swym działaniem przyczyniają
się do propagowania szeroko rozu-
mianej kultury i sztuki. 

Pierwszą nagrodę przyznano
w 2003 roku. Otrzymał ją Artur
Brzychcy - współzałożyciel i anima-
tor Piaseczyńskiego Stowarzyszenia
Rycerskiego „Eodem Tempore”, or-
ganizator Piaseczyńskiego Turnieju
Rycerskiego „O złote jajo”.
W 2004 roku nagrodę otrzymał Ru-

fin MC - postać znana nie tylko
w środowisku hiphopowym, mistrz
freestyle'u, zwycięzca wielu tzw.
„bitew freestyle'owych, slamów po-
etyckich, nonkonformista i pasjo-
nat, organizator pierwszego w Pia-
secznie „Graffiti Jam”. W roku
2005 nagrody nie przyznano.
W 2006 roku nagrodę otrzymała
Monika Iwanow - aktorka teatralna,
reżyserka, założycielka teatru tańca
i ruchu MIN. Prowadzi szeroką edu-
kację teatralną w środowisku piase-
czyńskim. Udowodniła, że mimo
młodego wieku potrafi stworzyć nie
tylko niesamowitą wizję artystyczną
ale i pracować z grupą warsztato-
wo, podnosząc swoje umiejętności. 

W 2007 roku znów nie przyzna-
no nagrody. Sytuacja taka zaniepo-
koiła członków kapituły. Podjęli oni
decyzję o zmianach w regulaminie,
zniesieniu kryterium wiekowego dla
kandydatów i zmianie nazwy z 'Ki-
siel dla młodych' na Kisiel dla Pia-
seczna”. Rozszerzenie konkursu na
wszystkich mieszkańców Piaseczna
zaowocowało większą ilością kan-
dydatów, którzy w tym roku ubie-
gali się o nagrodę. 

Do nagrody nominowani byli:

1. Marcin Borkowski redaktor pry-
watnego serwisu e-mieszkańców
powiatu piaseczyńskiego www.po-

wiat-piaseczynski.info
2. Paweł Ginda - dyrygent chóru
przy parafii NMP Wspomożenia
Wiernych w Zalesiu Dolnym
3. Ewa Lubianiec z fundacji 
„Pomóż dorosnąć” 
4. Teatr Rodziców „Gagatki Be-
atki Ojcowie i Matki” www.ga-
gatkibeatki.pl
5. Paweł Dobosz i Łukasz Szklarz
- Piaseczyńska Grupa Obywatelska

Laureatem nagrody „Kisiel
dla Piaseczna” w edycji 2008
został Teatr Rodziców „Ga-
gatki Beatki Ojcowie i Matki”. 

Teatr powstał w 2002 r.
w Przedszkolu nr 3 przy ul. Jaworo-
wej w Zalesiu Dolnym, początkowo
jako projekt okazjonalny, ale pierw-
sze próby wytworzyły tak niesamo-
witą atmosferę, że zaczęli przyłą-
czać się inni rodzice, przynosząc ko-
lejne pomysły i nową energię. I tak
jest do dzisiaj. Obecnie siedzibą te-
atru jest Szkoła Podstawowa nr
2 w Zalesiu Dolnym. Członkowie
trupy teatralnej sami projektują
i wykonują kostiumy, tworzą sceno-
grafie i oprawę muzyczną. Próby
odbywają się po pracy, wieczorami.
Dotychczas wystawili „Królewnę
Śnieżkę”, „Kopciuszka”, „Jasełka
I”, „Jasełka II”, „Jasia i Małgosię”,

„Księżniczkę na ziarnku grochu”,
„Czarne Złoto”, „Zabawę w po-
dróż”, „Siedmiu krasnoludków”
oraz „Bajkę o smoku Niewawel-
skim”. Teatr Rodziców jest dosko-
nałym przykładem na to, jak pasja
może się przemienić w działalność,
która przynosi uśmiech wielu cho-
rym dzieciom. Teatr współpracuje
z Fundacją Spełnionych Marzeń,
która w ramach programu Dom
Spełnionych Marzeń gości na tygo-
dniowych turnusach dzieci z od-
działów onkologicznych. Dla
uatrakcyjnienia pobytu oraz polep-
szenia nastrojów odbywają się wte-
dy przedstawienia przygotowane
przez „Gagatki Beatki”. 

Członkowie trupy są niewątpliwie

pasjonatami, nonkonformistami i pro-
wokatorami pozytywnie zmieniający-
mi rzeczywistość. Ich niezwykła twór-
czość, pełna energii, pozytywnego
oddziaływania stanowi chlubę Zalesia
Dolnego, a także Piaseczna. Z tego
powodu kapituła postanowiła nadać
im tytuł „Rajskiego Ptaka”. Laureaci
odebrali również nagrodę pieniężną
(2 tys. zł) oraz dyplom z rąk przewod-
niczącego Kapituły w dniu 
4 października 2008 r. w samo połu-
dnie na Skwerze Kisiela w Piasecznie.
Wznieśli również tradycyjny toast ki-
sielem brzoskwiniowym. 

W imieniu Kapituły Nagrody 
im. Stefana Kisielewskiego, 

Zbigniew Mucha - przewodniczący

Kapituła Nagrody im. Stefana Kisielewskiego zawiadamia o rozstrzy-
gnięciu szóstej edycji konkursu „Kisiel dla Piaseczna”. Laureatem tego-
rocznej nagrody został Teatr Rodziców „Gagatki Beatki Ojcowie i Matki”.

Nagroda im. Stefana 
Kisielewskiego 

Teatr Rodziców „Gagatki Beatki Ojcowie i Matki”

Rozwój współpracy międzynarodowej

Przyjaźń polsko-irlandzka

Trzyosobowa delegacja z gminy
Arklow, przebywająca w połowie
września w Piasecznie, była pod
ogromnym wrażeniem zakresu in-
westycji, które zostały bądź będą
przeprowadzane na naszym terenie.
W trakcie objazdu po gminie Irland-
czycy zwiedzili fabrykę Technicolor,
obiekt Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, stadion KS Piaseczno
oraz stację kolejki wąskotorowej.
Zachwyceni byli organizacją prze-
strzeni, halą i boiskami sportowymi
oraz wyglądem klas lekcyjnych
i szatni w Gimnazjum nr 2 w Pia-
secznie. Skorzystali też z okazji zo-
baczenia najciekawszych miejsc
w Warszawie. Mimo deszczowej
pogody spodobały się im widoki
z Pałacu Kultury i Nauki, a także

Stare Miasto. Chwilę zadumy prze-
żyli w Muzeum Powstania War-
szawskiego. 

Ostatniego dnia, na pożegnal-
nej kolacji, którą uświetnił swoją
obecnością wiceambasador Polski
w Irlandii Jacek Rosa, doszło do
podsumowania wrażeń i doświad-
czeń zdobytych podczas wizyty. Na
koniec podpisano list intencyjny
i jeśli radni wyrażą taką wolę miasta
podpiszą wkrótce umowę partner-
ską. Zarówno Piaseczno, jak i Ar-
klow położone są w bliskiej odległo-
ści od stolic, i borykają się z podob-
nymi problemami. Władze obu
gmin mają nadzieję na twórczą wy-
mianę poglądów i rozwiązań orga-
nizacyjnych, a także rozwijanie wy-
miany kulturowej grup młodzieży. 

Arklow, miasto położone na wschodnim wybrzeżu Irlandii, należy do hrabstwa Wicklow. Liczbę mieszkańców szacuje się na 11 721
osób (według spisu ludności z 2006 roku), z czego około 700 to Polacy. Miasto przecina największa rzeka hrabstwa - Avoca.

Podpisany 18 września br. list intencyjny mię-
dzy władzami gminy Piaseczno a przedstawi-
cielami irlandzkiej gminy Arklow stwarza
szansę nawiązania szerszej współpracy z ko-
lejnym zagranicznym miastem. Władze obu
gmin przewidują organizację wymian kultu-
ralnych i sportowych młodzieży, a także pro-
wadzenie wspólnych projektów dofinanso-
wanych ze środków unijnych.

www.arklow.pl

fot. Ł. Wyleziński



● 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 kolorowy (opakowania
oznaczone napisem i znakiem PET
po napojach, kosmetykach i chemii
gospodarczej, często są to butelki
mające dno z małym wgłębieniem,
opakowania muszą być pozbawione

zakrętek i etykiet) 
● 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 bu-
telek; opakowania te mogą mieć
oznaczenie PET, HDPE, PEHD, PE,
PP, LDPE); nie będą przyjmowane
opakowania z oznaczeniem PCV,
CVP, PCW oraz plastikowa stolarka
budowlana i plastikowa armatura
łazienkowa
● metalowe (puszki po żywno-
ści, opakowania po farbach, kle-
jach, wszelkie produkty wykona-
ne z metalu, aluminium, miedzi
itp.); nie będą przyjmowane opa-
kowania zanieczyszczone sub-

stancjami niebezpiecznymi
Zachęcamy mieszkańców, aby

kierując się oszczędnością w domo-
wych budżetach i działaniem przy-
jaznym środowisku, korzystali
z punktu. Każdy chętny jednorazo-
wo otrzyma w punkcie bezpłatny
pakiet wytrzymałych, mocnych
worków do segregacji, z których,
po napełnieniu, może przesypać su-
rowce do „bigbagów”, zabrać z po-
wrotem do domu i ponownie użyć.
Do punktu dostarczać można też
zmieszane surowce, jednak ich od-
biór będzie płatny 13,91 zł za każde
120 litrów odpadów. Poniżej za-
mieszczamy szczegółowy harmono-
gram postojów objazdowego punk-
tu, dostępny również na stronie
www.piaseczno.eu. 

Harmonogram Objazdowego
Punktu Dobrowolnego Gro-
madzenia Odpadów
Antoninów, przy południowej bra-
mie Cmentarza Południowego: 17
października, 7 i 28 listopada, 18
grudnia
Głosków, przy ul. Millenium między
numerami 76 a 78: 23 października,
13 listopada, 3 i 19 grudnia
Złotokłos, plac targowy przy ulicy
3 Maja i Dworcowej: 24 październi-
ka, 14 listopada, 4 i 24 grudnia
Bogatki przy OSP, na rogu ulicy
Królewskiej i Malwy: 29 październi-
ka, 19 listopada, 5 i 31 grudnia
Piaseczno, skrzyżowanie ulicy Ener-
getycznej i Kineskopowej: 30 paź-
dziernika, 20 listopada, 10 grudnia
Chylice, Starochylicka róg Piasko-
wej; tymczasowo punkt ustawiony
na rogu ulicy Przesmyckiego i Zielo-
nej: 31 października, 21 listopada,
11 grudnia
Jazgarzew, ul. Główna, parking na
tyłach przystanku autobusowego:
15 października, 5 i 26 listopada, 12
i 29 grudnia
Orzeszyn, ul. Klonowa naprzeciw
OSP w Orzeszynie: 16 październi-

ka, 6 i 27 listopada, 17 i 30 grudnia
Żabieniec, przy skrzyżowaniu ulicy
Asfaltowej i Leśnej (w pobliżu re-
stauracji La Musica): 25 październi-
ka, 8 i 22 listopada, 6 i 20 grudnia
Zalesie Górne, przy skrzyżowaniu
ulicy Pionierów i Koralowych Dę-
bów - teren targowiska: 18 paź-
dziernika, 1, 15 i 29 listopada, 13
i 27 grudnia
Piaseczno, ul. Jana Pawła II - teren
targowiska: 20 i 27 października, 3,
10, 17 i 24 listopada, 1, 8, 15, 22
i 29 grudnia
Zalesie Dolne, przy skrzyżowaniu
ulicy Pod Bateriami i Al. Zgody: 14,
21 i 28 października, 4, 12, 18 i 25
listopada, 2, 9, 16, 23, 30 grudnia

Sortownia Odpadów 
Eko Standard Łubna 65: 

punkt czynny: 
poniedziałek-piątek 

w godz. 7:00 - 19:00 
w soboty 7:00 do 14:00

Baza SKR, Mazowiecka 25A 
Bobrowiec: punkt czynny: 

poniedziałek-piątek 
w godz. 7:00 - 19:00 

w soboty 8:00 do 14:00
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Ruszył objazdowy punkt 

odbioru surowców wtórnych
14 października gmina Piaseczno uruchomiła dla mieszkańców objazdo-
wy punkt odbioru surowców wtórnych. Stanowi on dodatkową możli-
wość nieodpłatnego pozbywania się posegregowanych śmieci. W ob-
sługiwanym przez firmę Eko Standard punkcie można oddać sześć ro-
dzajów odpadów domowych. Wielkie worki zwane „bigbagami” rozsta-
wiane są w różnych miejscach na terenie gminy, każdego dnia gdzie in-
dziej. W dni powszednie, w godzinach 7:00-19:00 oraz w soboty w go-
dzinach 7:00-13:00 pracownik punktu przyjmuje czyste, posegregowa-
ne, oddzielone od siebie opakowania:

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja
2003r) w związku z ponownym rozpatrzeniem wniosku POLSKIEJ TELEFO-
NII CYFROWEJ Sp. z o. o. 02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181 w spra-
wie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci
ERA 21231 na działce nr ew. 164/4 w Żabieńcu gm. Piaseczno zostało

wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej inwesty-
cji (UiA 7359/G/Z/CP/24/08). 

W związku z powyższym informuje się, że można zapoznać się ze złożony-
mi w sprawie materiałami oraz przedstawić swoje ewentualne uwagi i za-
strzeżenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno ul. Kosciuszki 5 (pok. 46) 

OGŁOSZENIE Inauguracja roku akademickiego 
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
1 października, przy dźwiękach Gaude Mater, burmistrz miasta i gminy Pia-
seczno Józef Zalewski wraz z dyrektor Ośrodka Kultury Ewą Dudek zainaugu-
rowali nowy rok akademicki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Cieszący się
dużą popularnością Uniwersytet działa od trzech lat w piaseczyńskim Ośrod-
ku Kultury. Co roku liczba słuchaczy rośnie. Na ostatni semestr zapisanych by-
ło 112 osób. W serdecznej, przyjacielskiej atmosferze uczestniczą w zajęciach
osoby w różnym wieku - najstarsza słuchaczka ma ponad 90 lat. 

Przemiany społeczne i rozwój
techniczny powodują, iż starzejący
się ludzie czują się w dzisiejszych
czasach bezradni i zagubieni. Aby
temu zaradzić, powstała idea, by lu-
dzie starsi, jeżeli tylko zechcą, mogli
aktualizować swoją wiedzę, zacząć
lepiej orientować się w zmieniającej
się rzeczywistości i być aktywni.
W 1973 roku przy uniwersytecie
w Tuluzie (Francja) utworzono pla-
cówkę dydaktyczną dla starszych
osób nazwaną Uniwersytetem Trze-
ciego Wieku. W niedługim czasie na
terenie całej Europy i poza nią za-
częły powstawać podobne placów-
ki. W Polsce pierwszy Uniwersytet
Trzeciego Wieku powstał w 1975 r.,
a w naszej gminie trzy lata temu.
Z roku na rok Uniwersytet poszerza
i uatrakcyjnia swoją ofertę. Na dziś
osoba, która zechce się zapisać, za
drobną opłatą (80 zł/semestr) bę-
dzie miała możliwość uczestniczenia
w co, środowych wykładach z geo-
grafii Polski, filozofii, historii sztuki,
prawa, etnografii i genealogii. Do-
świadczeni prowadzący - wykła-
dowcy szkół wyższych - wszystkich

zainteresowanych wprowadzą
w tajniki sztuki i kultury Chin.
W programie przewidziano też wie-
le koncertów oraz wycieczkę do
Muzeum im. K. Pułaskiego w War-
ce. Dostępne są również, za drobną
opłatą, dodatkowe zajęcia w formie
kursu komputerowego, warsztatów
plastycznych oraz gimnastyki. Koor-

dynatorka działalności Uniwersytetu
Hanna Szczepanowska zaprasza ser-
decznie wszystkich ciekawych świa-
ta i ludzi emerytów. „Można zreali-
zować swoje marzenia, coś, na co
wcześniej nie było czasu” - zachęca.
Zapisy trwają przez cały rok. Zapra-
szamy do skorzystania z propozycji.

Małgorzata Idaczek

Na inauguracji wystąpił zespół Jarosław Bothur quartet.

fot. M. Idaczek

KOMISJA ŁADU PRZESTRZENNEGO 
I OCHRONY ŚRODOWISKA

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

w związku z licznymi wystąpieniami mieszkańców, informuje o zamiarze
wniesienia pod obrady Rady Miejskiej projektu uchwały 

w sprawie zmiany

STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO 

GMINY PIASECZNO

Komisja apeluje do wszystkich zainteresowanych, aby do dnia 31.12.2008
roku, przedłożyli do Komisji propozycje terenów 

objętych zmianami. 

Piotr Obłoza - przewodniczący Komisji
Członkowie Komisji: Gerard Burzyński, Zbigniew Mucha, 

Leszek Nowacki, 
Ryszard Podlaski, Mariusz Słowik, Michał Szweycer, Magdalena Woźniak.

OGŁOSZENIE 
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Biblioteka Publiczna w Piasecznie w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadza książki nagrane na
kasetach z Centralnej Biblioteki Polskiego Związku Niewidomych. Punkt książki mówionej istnieje przy

wypożyczalni dla dorosłych i młodzieży w Bibliotece, przy ul. Kościuszki 49. 

Wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży 
tel. (022) 756 73 58

poniedziałek - godz. 13:00-19:00
wtorek, piątek - godz. 13:00-18:00
środa, czwartek - godz. 11:00-16:00

sobota - godz. 10:00-14:00

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

GMINA W SIECI: www.piaseczno.eu

Redaktor naczelny: Łukasz Wyleziński

Zespół redakcyjny: Biuro Promocji i
Informacji (Magdalena Markuszewska,
Małgorzata Idaczek, Tomasz Pawlak)

Wydawca: 
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Adres: 
05-500 Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5 pok. 96
tel. 0 22 70 17 651,
gazeta@piaseczno.eu

Za treść listów i ogłoszeń redakcja nie
odpowiada. Redakcja zastrzega sobie prawo 
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Podziękowanie
Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce Tycyk i firmie TELE-

PIZZA za ufundowanie pysznego poczęstunku uczestnikom imprezy
„Pożegnanie lata”, która odbyła się w naszym Ośrodku 24 września br.
Gorące podziękowania składamy również Wydawnictwu Bauer, Polskie-
mu Radiu EURO i Urzędowi Miasta i Gminy Piaseczno za podarowanie
wielu nagród konkursowych, oraz Panu Grzegorzowi Rowińskiemu za
ogromną pomoc organizacyjną. 

Uczniowie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Królewskie
Lipy, Młynarską, Puławską, Armii Krajowej, Żeromskiego od zachodu

granicą Parku (bszar A2, A9, A14) 

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) za-
wiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały o podjęciu
przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały Nr 701/XXV/2008 z dnia
27.08.2008r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ogra-
niczonego ulicami: Królewskie Lipy, Młynarską, Puławską, Armii Krajowej,
Żeromskiego od zachodu granicą Parku (bszar A2, A9, A14) 

Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w terminie 21 dni od daty opublikowania ni-
niejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA0621/ZP/68/08 - OGŁOSZENIE 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschod-
nią, Kilińskiego, Świętojańską, Al. Kalin, Czajewicza Gerbera i od za-

chodu granicą Cmentarza (bszar A21) 

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) za-
wiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały Nr
702/XXV/2008 z dnia 27.08.2008r w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pia-
seczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią, Kilińskiego, Święto-
jańską, Al. Kalin, Czajewicza Gerbera i od zachodu granicą Cmentarza (bszar
A21) 

Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w terminie 21 dni od daty opublikowania ni-
niejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA0621/ZP/69/08 - OGŁOSZENIE 

Konkurs 
Jestem Europejczykiem

8 września 2008 r. rozpoczęła się piąta już edycja europejskiego
konkursu organizowanego przez posła do Parlamentu Europejskiego
Dariusza Rosatiego, która w tym roku będzie przebiegać pod hasłem
„Jestem Europejczykiem” 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
a jego celem jest zmotywowanie młodych ludzi do poszerzania wiedzy
na temat Unii Europejskiej oraz uświadomienie im, jakie możliwości
i szanse może zaoferować zjednoczona Europa. 

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 października 2008
r. natomiast finał odbędzie się 14 listopada 2008 r. Na zwycięzców czeka-
ją atrakcyjne nagrody: wyjazdy do Brukseli, iPody oraz laptopy dla szkół. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na
stronie: www.rosati.pl

Oferta Biblioteki Publicznej w Piasecznie dla osób niewidomych i słabo widzących

PUNKT KSIĄŻKI MÓWIONEJ

Komunikacja miejska

Nocne do Piaseczna
Zgodnie z zapowiedziami, po

długich negocjacjach gminy Pia-
seczno z Zarządem Transportu
Miejskiego, pierwszy autobus N83
wyruszył na trasę w nocy z 1 na
2 października b. r. Linia startuje
spod Dworca Centralnego, kieruje
się na ul. Czerniakowską, dalej

przez Ursynów, Puławską, Jana
Pawła II, Dworcową i Towarową aż
do PKP Piaseczno. Powrót przebie-
ga ulicami: Chyliczkowska i Armii
Krajowej, tak jak w przypadku linii
709. Wszystkie autobusy z War-
szawy podjeżdżają ul. Karczun-
kowską do pętli PKP Jeziorki. Za

cztery nocne kursy gmina Piasecz-
no płaci miesięcznie 8 309 zł (w su-
mie 99,7 tys. rocznie). 

Rozkład jazdy dostępny jest
na oficjalnej stronie Zarządu

Transportu Miejskiego
www.ztm.waw.pl.
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Muzeum Regionalne - pl. Piłsudskiego, tel. 0 22 737 23 99
Czynne: czwartek-piątek 10.00-18.00, sobota-niedziela 9.00-15.00

wstęp - bilet normalny 4 zł, bilet ulgowy 2 zł, 
w soboty WSTĘP WOLNY

muzeumpiaseczno@neostrada.pl

SPOTKANIA: 

15 października 2008 r. godz. 11.00 - sala OK ul. Kościuszki 49 - 
Spotkanie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku

16 października 2008 r. godz. 11.00 - sala OK ul. Kościuszki 49 -
Spotkanie Związku Niewidomych
„Dzień Białej Laski”

22 października 2008 r. godz. 11.00 - sala OK ul. Kościuszki 49 - 
Spotkanie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku

29 października 2008 r. godz. 11.00 - sala OK ul. Kościuszki 49 - 
Spotkanie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku

IMPREZY: 

21 października 2008 r. godz. 20.00 - sala OK ul. Kościuszki 49 - 
WTOREK WYDARZEŃ O.K.
Wstęp wolny

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 

Ośrodek Kultury w Piasecznie
PAŹDZIERNIK 2008

Wystawa prac Krzysztofa Henisza

PEJZAŻ, MARTWA NATURA
Termin wystawy: 4-26.10.2008

Wernisaż wystawy: 04.10.2008 godz. 12.00
Krzysztof Henisz ur. 13.06.1914 w Warszawie, zmarły 14.03.1978 w Konstancinie. 
Studia ASP w Krakowie - 1934 0 1935 i w Warszawie 1935-1939 na wydziale malarstwa. Dy-
plom u prof. Felicjana Kowarskiego w 1945 r. Członek ZPAP od 1946 r. W latach 1946 - 50
wykładowca na warszawskiej ASP. Uprawiał różne dziedziny sztuki: malarstwo sztalugowe,
ścienne, rysunek, ilustrację książkową, ceramikę dla architektury oraz witraż unikatowy. Brał
w udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (malarstwo, ceramika, szkło),
zorganizował szereg wystaw indywidualnych. Wielokrotnie nagradzany w konkursach. 

TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH 
GOSiR PIASECZNO, LUTY - 2008

18.10 10.00-13.00 SP LESZNOWOLA PIASECZYŃSKA LIGA 
PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW
R. 1997

19.10 10.00-13.00 SP LESZNOWOLA PIASECZYŃSKA LIGA 
PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW
R. 1998

23.10 13.00-16.00 GOSIR MISTRZOSTWA GMINY 
PIASECZNO GIMNAZJÓW 
W PIŁCE KOSZYKOWEJ 
DZIEWCZAT

24.10 13.00-16.00 GOSIR MISTRZOSTWA GMINY 
PIASECZNO GIMNAZJÓW 
W PIŁCE KOSZYKOWEJ 
CHŁOPCÓW

25.10 10.00-13.00 SP LESZNOWOLA PIASECZYŃSKA LIGA 
PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW
R.1999
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Koncert zespołu „IWONA”

Będą się pojawiali twórcy z bar-
dzo różnych dziedzin kultury: mu-
zyka, plastyka, kino, teatr, sztuki
wizualne i wiele innych. Rozpoczy-
namy koncertem zespołu wchodzą-
cego dopiero na rynek muzyczny,
chociaż jego liderzy są już szerzej
znani publiczności Tomasz Gąssow-
ski między innymi jest uznanym
kompozytorem muzyki filmowej -
„Zmruż oczy”, „Sztuczki” - i produ-
centem muzycznym.

Muzyka zespołu IWONA to
konglomerat czystej rockowo-alter-
natywnej energii z wyrazistym prze-
kazem w postaci bardzo prawdzi-
wych, czasem autoironicznych
i prześmiewczych czy refleksyjnych

tekstów. Elementem spajającym ca-
łość jest doskonała produkcja. 

Zespół IWONA przyciąga uwa-
gę sceniczną charyzmą i niezwy-

kłym instrumentarium, gdzie obok
tradycyjnych instrumentów: perku-
sja, gitary, bas, wokale, pojawia się
na przykład tara do prania…

„Wtorki wydarzeń OK” - to kolejny cykl imprez w ramach tzw. Wtorków
kulturalnych OK. Podczas „Wtorków wydarzeń” pragniemy promować
artystów jeszcze nieznanych, ale według nas ciekawych. 


