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AKTUALNOŚCI

Sprawozdanie z 27. sesji 

● s. 2

29. sesja 
Rady Miejskiej 
odbędzie się 
17 grudnia

o godz. 9.30
w sali konferencyjnej

Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno, 

ul. Kościuszki 5

Święto Niepodległości

● s. 5

Informacji urzędowych 
z gminy Piaseczno 

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

Kwesta na cmentarzu

● s. 3

Zostań żołnierzem
● s. 7

„Budyń i sprawcy rzepaku”

● s. 6

Nowa płyta - „Kruchy świat, kruche szkło”.

Recital Turnaua i Malajkata
Zapraszamy serdecznie 7 grud-
nia o godz. 20.00 do Ośrodka
Kultury w Piasecznie na recital
Grzegorza Turnaua i Wojcie-
cha Malajkata „Kruchy świat,
kruche szkło”. 

Artyści będą promować w naszym mie-
ście płytę pod takim samym tytułem. Krążek
zawiera 25 utworów ze słowami wierszy
i piosenek m.in. Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego. Ten niezwykle kameralny pro-
jekt artystów miał swoją premierę w Mu-
zeum Gałczyńskiego w Leśniczówce Pranie,
z którą obydwaj artyści są od dawna zaprzy-
jaźnieni. Wykonawcy odbywają podróż
z poezją znanych poetów, zatrzymując się
na różnych przystankach i w zaułkach. Cały
materiał płyty zaaranżowany jest na rodzaj
słuchowiska radiowego. 

Bilety w cenie 35 złotych są do nabycia
w kasie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
przy ul. Kościuszki 49. 

Darmowy odbiór
elektrośmieci ● s. 6

Królują w Polsce i Europie
Sekcja kickboxingu KS Piaseczno

Aż 14 złotych medali na 15 kategorii wagowych
zdobył Klub Sportowy Piaseczno na odbywają-
cych się 8-9 listopada w Szczecinie Mistrzo-
stwach Polski Seniorów Semi Contact.

Chyba nikt nie spodziewał
się, że jeden klub może mieć aż
czternastu aktualnych mistrzów

polski seniorów. Co więcej czte-
rech juniorów, którzy uczestni-
czyli w Pucharze Polski juniorów

także nie dało szans swoim prze-
ciwnikom sięgając po złoto
w formule semi i light contact.
Dodając do tego siedem złotych
medali zdobytych miesiąc temu
w Piasecznie podczas Mistrzostw
Polski w light contakcie, można
śmiało stwierdzić, że w tej dys-
cyplinie Piaseczno zdominowało
polskie maty. 

Swoją wartość zawodnicy
z Piaseczna udawadniają także
poza granicami kraju, stanowiąc
blisko połowę składu polskiej ka-
dry narodowej. Z odbywających
się 20-26 października w Bułgarii
Mistrzostw Europy w formułach

semi i full-contac reprezentanci
Piaseczna przywieźli aż 4 medale,
w tym jeden z najcenniejszego
kruszcu. W Varnie wystąpiło 9 za-
wodników Klubu Sportowego
Piaseczno. Największy sukces od-
notowała Dorota Godzina, która
jako pierwsza Polka w historii
zdobyła tytuł Mistrzyni Europy
Seniorów Semi-contact WAKO.
Sporym sukcesem pochwalić się
mogą również nasi point fighte-
rzy, którzy w klasyfikacji drużyno-
wej zajęli 4 miejsce. 

Więcej informacji o medali-
stach, zawodach i sekcji kikckboxin-
gu na stronie www.kbpiaseczno.pl

Najlepszy zawodnik Mistrzostw Polski w Szczecinie Przemysław Ziemnicki 
podczas walki finałowej

Reprezentanci Piaseczna w kadrze narodwej na Mistrzostwach Europy w Bułgarii

fot. P. Bąkowski

fot. D. Apanasewicz



Burmistrz zatwierdził 
przetargi na: 

Budowę wodociągu w rejonie ul.
Bociana Białego i Dworkowej
w Wólce Kozodawskiej. Wyko-
nawca Spółdzielnia Budowlana Pia-
seczno, za cenę 720247,47 zł; 

Wzmocnienie budynku sali spor-
towej SP w Głoskowie. Wykonaw-
ca Zakład Remontowo-Budowlany
A. Konikiewicz z Piaseczna, za cenę
1528547,16 zł; 

Wykonanie robót dodatkowych
związanych z budową stołówki ze
świetlicą oraz w istniejącym bu-
dynku w Szkole Podstawowej
w Chylicach. Wykonawca PPU
„Zambet” SA z Pułtuska, za cenę
522698,34 zł; 

Przełożenie kanalizacji deszczo-
wej z kręgów betonowych Dn 400
w rejonie ulic Kajki, Gojawiczyń-
skiej, Dunikowskiego w Piasecz-
nie. Wykonawca konsorcjum firm:
Rem Wod Sp. z o.o. z Kielc i Hy-
dromel Sp. z o.o. z Końskich, za
cenę 840,00 zł za 1 mb przełoże-
nia kanalizacji; 

Budowę oświetlenia ul. War-
szawskiej w Złotokłosie po stronie
parzystych numerów. Wykonawca
firma Energo-Mix Piotr Gieleciński
z Piaseczna, za cenę 79515,23 zł; 

Wykonanie robót dodatkowych
w rozbudowywanym budynku
Przedszkola w Głoskowie w zakre-
sie wykonania robót elektrycznych,

drogowych, budowlanych, sanitar-
nych i wyposażenia obiektu. Wy-
konawca PBM ISBUD z Pułtuska,
za cenę 292838,21 zł; 

Wykonanie robót dodatkowych
w budowanym 4-oddziałowym
Przedszkolu nr 8 w Zalesiu Dolnym
wraz z zagospodarowaniem tere-
nu. Wykonawca PBM ISBUD z Puł-
tuska, za cenę 173653,94 zł.

Burmistrz ogłosił 
przetargi na: 

wykonanie remontu kładki dla
pieszych zlokalizowanej przy ul.
Zubrzyckiego w Chylicach; 

remont dróg na terenie miasta
i gminy Piaseczno; 

utwardzenie tłuczniem kamien-
nym i destruktem asfaltowym na-
wierzchni dróg gminnych po robo-
tach kanalizacyjnych zrealizowanych
w ramach Funduszu Spójności; 

remont nawierzchni tłuczniowej
ulicy Leśnych Boginek na odcinku
od ul. Wisłockiego do ul. Koralo-
wych Dębów w Zalesiu Górnym; 

zakup, dostawę i rozładunek
workowanego węgla, gatunek
orzech I, dla podopiecznych Ośrod-
ka Pomocy Społecznej z terenu
miasta i gminy Piaseczno; 

rozbudowę infrastruktury dla
potrzeb monitoringu miejskiego
w Piasecznie - Julianowie oraz
rozbudowę systemu o 2 stanowi-
ska kamerowe; 

rozbudowę istniejącego budyn-
ku mieszkalnego przy ul. Nada-
rzyńskiej 4A w Piasecznie o klatkę
schodową wraz z urządzeniami to-
warzyszącymi.

Burmistrz unieważnił
przetarg na: 

wykonanie remontu budynku Ra-
tusza w Piasecznie przy pl. Piłsud-
skiego 1, gdyż nie złożono żadnej
oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W tym okresie burmistrz
zajmował się bieżącymi
sprawami, m.in. odbyły
się następujące spotka-
nia i wydarzenia z udzia-
łem burmistrza: 

21 września - otwarcie i zakończe-
niu Maratonu Rowerowego MA-
ZOVIA MTB. 

24 - 25 września - ćwiczenia
obronne zorganizowane przez sta-
rostę powiatu piaseczyńskiego
zgodnie z „Planem szkolenia
obronnego województwa mazo-
wieckiego na rok 2008”. 

30 września - spotkanie z zarząd-
cą komisarycznym PPKS w Warsza-
wie p. Piotrem Grzegorczykiem nt.
sytuacji finansowo-organizacyjnej
oddziału tej firmy w Piasecznie. 

1 października - inauguracja roku
akademickiego Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku w Piasecznie; 
- Spotkanie z grupą samorządow-
ców i przedstawicieli organizacji
pozarządowych z Mołdawii. 

5 października - Mistrzostwa
Polski w Kick boxingu w Formule 
LIGHT-CONTACT zorganizowa-
ne w Piasecznie. Zawodnicy KS
Piaseczno zdobyli 7 tytułów Mi-
strza Polski oraz 3 tytuły Wicemi-
strzów Polski. 

7-8 października - VI Samorządo-
we Forum Kapitału i Finansów zor-
ganizowane przez redakcję tygo-
dnika „Wspólnota”. W trakcie Fo-
rum dokonano podsumowania
rankingu w kategorii miast powia-
towych. Pierwsze miejsce w kraju
zajęło Piaseczno, zdobywając sta-
tuetkę Kazimierza Wielkiego. 

8 października - spotkanie
z przedstawicielami Tarnobrzeskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej nt.
ewentualnego utworzenia podstre-
fy w Piasecznie na bazie terenów
Laminy bądź TDP. 

9 października - podsumowanie Kon-
kursu „Bezpieczne gospodarstwo”; 
- konferencja międzynarodowa
zorganizowana przez Krajową Izbę
Gospodarczą - pt. „Zarządzanie ry-
zykiem w sektorze publicznym”; 
- inauguracja roku akademickiego
w Społecznej Wyższej Szkole
Przedsiębiorczości i Zarządzania
w Warszawie. 

10 października - ślubowanie
klas pierwszych Szkoły Podstawo-

wej nr 1 w Piasecznie; 
- uroczyste obchody Dnia Eduka-
cji Narodowej zorganizowane
przez ZEAS w Gimnazjum nr
2 w Piasecznie. 

12 października - msza św. w ko-
ściele św, Anny w Piasecznie z oka-
zji VIII Dni Papieskich oraz złożenie
kwiatów pod pomnikiem - Krzy-
żem Papieskim. 

13 października - spotkanie
z Przedstawicielami Dyrekcji Pol-
skich Linii Kolejowych SA Oddziału
Regionalnego w Lublinie nt. przy-
gotowanej koncepcji modernizacji
trasy kolejowej Warszawa - Lublin
oraz jej przebiegów w odniesieniu
do opracowanej przez gminę Pia-
seczno koncepcji układu komunika-
cyjnego na terenie naszej gminy. 

14 października - spotkanie z na-
uczycielami i pracownikami LO
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

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 27. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
Radni przeznaczyli 30 tys. zł na

usunięcie łatwopalnych materiałów
zastosowanych do wystroju koryta-
rzy i drzwi w Szkole Podstawowej
nr 5. Zdecydowali także o zakupie
serwera z oprogramowaniem dla
Zespołu Ekonomiczno-Administra-
cyjnego Szkół. Kolejne 5 tys. zł
przeznaczyli na zakup garażu. 

Zmieniony został zakres remontu
ogrodzenia przy Szkole Podstawo-
wej nr 2. Naprawiona zostanie insta-
lacja odgromowa oraz usunięta sko-
rodowana instalacja kanalizacyjna
przebieralni przy sali gimnastycznej. 

O ponad 8 tys. zł wzrosła dota-
cja celowa z budżetu państwa na
realizację zadań własnych. Środki
te przeznaczone zostaną na wyna-
grodzenia dla nauczycieli za prze-
prowadzenie ustnej części egzami-
nu maturalnego. 

6 tys. zł przeznaczono na zmo-
dyfikowanie sposobu mocowania
lamp w hali sportowej Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Radni
zdecydowali także o przekazaniu
30 tys. zł na utrzymanie gabinetu
medycyny sportowej w GOSiR. 

6 tys. zł przeznaczono na zapła-
cenie odszkodowania za niezgodne
z prawem wypowiedzenie umowy

o pracę w Zespole Szkół Publicznych
w Jazgarzewie. Zmianie uległ zakres
rzeczowy remontów w Gimnazjum
nr 1. Zamiast zaplanowanego re-
montu instalacji gazowej wymienio-
ne zostaną rury kanalizacyjne w piw-
nicy. 30 tys. zł Rada przeznaczyła na
remont instalacji elektrycznej
w Urzędzie Miasta oraz w Ratuszu.
Jednocześnie zmniejszono o 50 tys.
zł wydatki na malowanie pomiesz-
czeń biurowych na II piętrze Urzędu. 

30 tys. zł radni przeznaczyli na
promocję gminy podczas zawodów
o randze ogólnokrajowej i między-
narodowej przez drużynę koszyka-
rek KS Piaseczno. 

Gmina otrzymała 4,5 tys. zł od
Fundacji Rozwoju Systemu Eduka-
cji na zorganizowanie wizyty przy-
gotowawczej w ramach programu
„Uczenie się przez całe życie”. 

Wzrosły wydatki na: 
- ul. Sękocińską oraz ul. Leśnych
Boginek (687 tys. zł) 
- projekt i budowę boiska do piłki
nożnej przy Szkole Podstawowej
w Głoskowie oraz placu zabaw
(300 tys. zł) 
- projekt i budowę przedszkola
w Zalesiu Górnym (677,6 tys. zł) 

- remont Przychoni Rejonowej
w Piasecznie przy ul. Fabrycznej
(150 tys. zł) 
- brakujące wodociągi i kanaliza-
cję sanitarną do dwóch budyn-
ków jednorodzinych przy ul. 17
Stycznia w Piasecznie oraz projekt
i kanalizację w rejonie Herbacia-
nej Róży w Wólce Kozodawskiej
(305 tys. zł) 
- remont i uzupełnienie oświetlenia na
terenie gminy oraz montaż urządzeń
oszczędzających energię (30 tys. zł) 
- projekt i budowę oświetlenia
przy ul. Grottgera w Złotokłosie
(5 tys. zł) 
- remonty cząstkowe nawierzchni as-
faltowych i tłuczniowych (150 tys. zł) 
- remont i modernizację kuchni
w Przedszkolu nr 1 (10 tys. zł) 
- remont mostu na Jeziorce w cią-
gu ul. Zubrzyckiego w Chylicach
gdyż oferty zebrane w postępowa-
niu przetargowym znacznie prze-
wyższyły przeznaczone na ten cel
w budżecie środki (100 tys. zł) 

Zmniejszone zostały wydatki na: 
- wodociąg w ul. Julianowskiej,
SUW Bobrowiec - projekt i budo-
wę ujęcia wody, wodociągi w rejo-
nie ul. Bociana Białego i ul. Dwor-

kowej w Wólce Kozodawskiej, wo-
dociąg Hernyków Urocze - projekt
i wykonanie etapu VI (843 tys. zł) 
- budowę ul. E. Orzeszkowej i B.
Prusa o długości 1150 m - wraz
z przebudową infrastruktury, bu-
dowę ul. Zgoda na odcinku od ul.
Chyliczkowskiej do Przedszkola nr
10 oraz parking główny wraz z in-
strastrukturą (550 tys. zł) 
- Gimnazjum nr 2 przy al. Kalin
(299 tys. zł) 
- kanalizację podciśnieniową
w Głoskowie (rozbudowę), kanali-
zację  dla Zalesia Górnego - etap V,
wykonanie przykanalików w Chy-
liczkach (222 tys. zł) 
- projekt i budowę oświetlenia przy
ul. Słowiczej w Henrykowie Uroczu,
projekt i budowę sygnalizacji świetl-
nej na skrzyżowaniu ul. Głównej
i Północnej w rejonie Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Gołkowie, projekt
i budowę oświetlenia przy ul. Staro-
rzecze w Chylicach, budowę oświe-
tlenia przy ul. Traktorzystów w Gło-
skowie (91,6 tys. zł) 
- odszkodowania dotyczące wyro-
ków sądowych (200 tys. zł) oraz
dozoru technicznego (14 tys. zł). 

Oddalona została skarga pa-
na Zygmunta Makowskiego na

działalność Burmistrza Miasta
i Gminy Piaseczno. Radni uznali
ją za bezzasadną. 

O 76 tys. zł wzrosły dochody
z odsetek. 

Rada zmieniła miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
części wsi Baszkówka II. Uchwaliła
miejscowy plan zagospodarowania
części Głoskowa oraz zmianę planu
zagospodarowania części Piasecz-
na (zatwierdzonego uchwałą Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr
365/XVI/2003 z dnia 20.11.2003
r. zatwierdzającej zmianę miejsco-
wego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Pia-
seczna teren śródmieścia etap I) 

Po rozpoznaniu wezwania do
usunięcia naruszenia interesu praw-
nego firmy Euro Inwest Poland sp.
z o.o., Rada Miejska w Piasecznie
postanowiła odrzucić skargę doty-
czącą naruszenia interesu prawnego,
w związku z uchwałą Rady Miejskiej
w Piasecznie nr 654/XXIV/2008
z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części Pia-
seczna dla obszaru ograniczonego
ulicami: Żeromskiego, Armii Krajo-
wej, 17-go Stycznia, Kilińskiego. 

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 17 września do 15 października 2008 r. 
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Kwesta w dniu Wszystkich Świętych 

Prócz wielu kosztownych prac
zrealizowanych od czasu powołania
Komitetu w 1999 r., w bieżącym se-
zonie wykonaliśmy utwardzenie
kostką brukową ostatnich grunto-
wych alejek, powodując, że na tere-
nie cmentarza nie ma już błotnistych
dróżek. Na preferencyjnych, zwy-
czajowo dla Komitetu, warunkach
prace budowlane wykonała firma
Jarpol Józefa Jaroszewskiego. Prze-
prowadziliśmy z konserwatorem
przyrody ocenę drzewostanu, w ra-
mach której zakwalifikowano do
wycinki kolejne stare i chore drzewa
zagrażające ludziom i grobowcom.
Zadbaliśmy o realizację, jałowo
i nieskutecznie dotąd podejmowa-
nego przez różne środowiska, tema-
tu przebudowy niegodnego postaci,
pomnika na grobie tak ważnego
w historii miasta, burmistrza Piasecz-
na, Wacława Kauna. Spotkaliśmy się
z ogromną życzliwością Państwa
Szołtunów z Wągrodna, właścicieli
Zakładu Kamieniarskiego, którzy
w formie darowizny dla Komitetu,
prócz innych, też sponsorowanych
robót na cmentarzu, wykonali nowy
i elegancki pomnik nagrobny. 

Niezależnie od prac o charakte-
rze gospodarczym Komitet kontynu-
uje w miarę bardzo skromnych moż-
liwości finansowych prace renowa-
cyjne zabytkowych grobowców.
Współdziałając z proboszczem Para-
fii ks. dr Dariuszem Gasem, wytypo-
wano dwa pomniki do pilnej reno-
wacji, która zostanie wykonana jesz-
cze w bieżącym roku. Również do
końca roku usuniemy 16 zakwalifi-
kowanych do wycinki drzew. 

Na pokrycie kosztów prowadzo-
nych prac przeznaczone będą ofiary
złożone do puszek przez parafian,

mieszkańców miasta i osoby odwie-
dzające rodzinne groby, dzięki
którym pobiliśmy rekord dotychcza-
sowych zbiórek, osiągając znakomi-
ty wynik 14050 zł. 

Za wielką ofiarność bezimien-
nych i licznych w tym roku ofiaro-
dawców składam wszystkim ser-
deczne podziękowanie, bo tylko
dzięki temu możemy realizować
bardzo szeroki i niestety bardzo
kosztowny program Komitetu. 

Nie zdołalibyśmy tego wyniku
osiągnąć bez zaangażowania osób
kwestujących z coraz większą co
roku aktywnością. Grono osób an-
gażujących się i chętnych do po-
święcenia rodzinnego czasu w tym
świątecznym dniu systematycznie
się zwiększa. 

Imponująca jest postawa mło-
dych obywateli miasta, harcerzy,
którzy jak co roku aktywnie, w tym
roku kwestując pod dowództwem
druha Tomasza Sieklickiego, zebrali
na cmentarzu komunalnym kwotę
ponad 2400 zł. 

Wynik ten to wspólna praca spo-
łeczna Angeliki i Patryka Sapów, Bar-
bary i Jana Dziubaków, Igora i Mi-
chała Rosów, Jana Wójciaka, Macie-
ja Bisa, Rafała Dąbrowskiego i Rafa-
ła Smolaka. Wyrazy wielkiego uzna-
nia składam też Rodzicom harcerzy
za wpajanie od najmłodszych lat
wzorowej postawy obywatelskiej,
bo tylko wychowany w tym duchu
młody obywatel będzie wartościową
jednostką w dorosłym życiu. 

Na cmentarzu parafialnym swo-
ją ofiarność dla ochrony miejskiego
zabytku skutecznie wykazali przed-
stawiciele różnych środowisk, jak
władze gminy, nauczyciele z Gim-
nazjum nr 2, kombatanci, aktorzy,

przedstawiciele lokalnego biznesu,
członkowie Towarzystwa Przyjaciół
Piaseczna i Społecznego Komitetu
Renowacji Cmentarza Parafialnego. 
W kolejności pełnionych dyżurów
byli to, Panie i Panowie: Zbigniew
Mucha, Jacek i Marcin Żeglińscy,
Joanna Baldzińska, Danuta Stokłu-
ska, Renata Kalińska, Wioletta Gro-
chowicz, Piotr Mróz, Magda Ol-
szewska, Zbigniew Buczkowski, Do-
rota Wysocka-Jońska, Józef Zalew-
ski, Ewa Dudek, Ewa Lubianiec, Ur-
szula Malinowska, Zdzisław Mar-
czak, Halina Rowińska, Włodzimierz
Patela, Jerzy Chmielewski, Walde-
mar Witkowski, Marcin i Dominik
Klausowie, Adam i Witold Re-
gnerowie, Wojciech Kaczyński,
Małgorzata i Przemysław Wasie-
wiczowie, Ewa Sierpińska, Mariusz

Cechowski, Grażyna i Tadeusz Or-
łowscy oraz Jan Liwiński. 

Opiekę nad całą akcją, pod trady-
cyjnie gościnnym dachem Ośrodka
Kultury objeli przedstawiciele Straży
Miejskiej do momentu przekazania
nazajutrz pieniędzy do banku. 

Zebrane do puszek datki liczyli
skrupulatnie i komisyjnie przez cały
dzień, tj. od godz. 8.00 do 18.00 Elż-
bieta Rowińska, Elżbieta Rutkowska
i Tadeusz Warsza. Za organizację
i przebieg kwesty odpowiedzialny był
niżej podpisany Przewodniczący Ko-
mitetu, składający niniejszym wszyst-
kim serdeczne podziękowanie. 

Pragnę podkreślić, że liczne już
grono osób zaangażowanych
w piękną inicjatywę renowacji
obiektu zabytkowego będącego
świadectwem naszej lokalnej kultu-

ry, a jako cmentarz, miejscem kultu,
modlitwy i szacunku dla zmarłych,
nie jest środowiskiem hermetycznym
i bardzo chętnie powitamy każdego,
komu bliskie są sprawy świadczące
o społecznej trosce o tworzoną przez
nasze kolejne pokolenie historię Pia-
seczna. Społeczeństwo niedbające
o swoją historię traci ducha, umiera. 

Cmentarz parafialny od czasu
swoich początków w 1794 r. ma
w swych bogatych dziejach pierw-
szą obywatelską kuratelę, która
swoimi stanowczymi posunięciami
spowodowała uratowanie tego hi-
storycznego miejsca od zapo-
mnienia i szybko postępującej de-
gradacji. Pozwólmy na owocną
kontynuację tej troski, bo nikt za
nas tego nie zrobi. 

Andrzej Rutkowski

Ocalić od zapomnienia

Kwestowali wszyscy - liczy się każdy grosz

Tegoroczna kwesta na Cmentarzu Parafialnym
i Komunalnym odbyła się przy pięknej, prawie
wiosennej pogodzie. Słoneczne były też twarze
ofiarodawców, wśród których dało się słyszeć
pozytywne opinie o dokonaniach Społecznego
Komitetu Renowacji Cmentarza Parafialnego. 

fot. A. Rutkowski

Goście z Chin
4 listopada naszą gminę odwiedziła sześcioosobowa delegacja chińskich
władz lokalnych z prowincji Guangdong. Podczas spotkania burmistrz w
krótkiej prezentacji przedstawił im możliwości i potencjał gospodarczy
naszej gminy, zachęcając tym samym do inwestowania na naszym terenie. 

Prowincja Guangdong jest jed-
nym z najciekawszych regionów
Chin. Jest usytuowana w połu-
dniowej części kraju i bezpośred-
nio graniczy z Hongkongiem. Pro-
wincja jest odpowiednikiem nasze-
go województwa - z tym że jak
przystało na chińskie warunki, spo-
ro większym. Zamieszkuje w niej
bowiem 80 mln ludzi. Jej stolicą
jest dziesięciomilionowe miasto
Guangzou, które jest dla Chin
ważnym punktem międzynarodo-
wego handlu. W rankingu określa-
jącym moc ekonomiczną Chin pla-
suje się ono na 3. miejscu i wciąż
zwiększa swój potencjał. 

red.
Szef chińskiej delegacji Zhu Bingxiang przekazał burmistrzowi pamiątkowy, 
ręcznie tkany arras z owocami litchi - symbolem prowincji Guangdong

fot. T. Pawlak

Piaseczno
wyróżnione

W Rankingu Samorządów tygodnika „Wspólnota” Pia-
seczno zostało uznane za najlepsze miasto powiatowe
w dziedzinie wykorzystania środków zagranicznych
w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 

Kapituła konkursu przeanalizo-
wała wydatki inwestycyjne wszyst-
kich polskich gmin już poniesione
i wykazane w budżetach samorzą-
dów. Obliczenia odnosiły się do ca-
łości projektów dofinansowanych
ze środków zagranicznych łącznie
z wkładem własnym samorządów.
W przypadku Piaseczna wyliczony
wskaźnik wyniósł 1017,79 zł na
1 mieszkańca miasta. 

Piaseczno jest jednym z pierw-
szych polskich samorządów, które
sięgnęły po środki unijne z Funduszu
Spójności. Uzyskaliśmy dofinanso-
wanie na realizację projektu „Pro-
gram gospodarki wodno-ściekowej
w Piasecznie”. Jest to największa
w historii gminy inwestycja, od lat
oczekiwana przez mieszkańców. Za
ponad 360 mln zł rozbudowujemy

dwie oczyszczalnie ścieków oraz bu-
dujemy około 130 km sieci kanaliza-
cyjnej. Mimo że olbrzymie kwoty
„zamykane są” pod ziemią, to pozy-
tywne efekty tych inwestycji będą
odczuwalne przez naszych miesz-
kańców przez wiele lat. Dzięki wy-
budowaniu nowej infrastruktury ka-
nalizacyjnej poprawi się stan sani-
tarny istniejących nieruchomości.
Ważna jest też uzyskiwana poprawa
ochrony środowiska naturalnego,
czystości wód i gleb, a tym samym
zniwelowanie zagrożeń dla zdrowia
naszych mieszkańców. 

Projekt ten, współfinansowany
przez Unię Europejską, przyczynia
się do zmniejszenia różnic społecz-
no-gospodarczych pomiędzy oby-
watelami Unii. 
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Nakładem Biura Promocji i In-
formacji gminy Piaseczno ukazała
się nowa pozycja piaseczyńskich hi-
storyków Ewy i Włodzimierza Ba-
gieńskich poświęcona cmentarzowi
parafialnemu w Piasecznie. Na
wstępie przedstawiono dokładną
historię piaseczyńskiej nekropolii,
powstałej na przełomie XVIII i XIX
wieku. W dalszej części kolorowej

broszury zawarte zostały zdjęcia
i opisy wielu starych pomników
i nagrobków położonych do roku
1914. Czytelnik może się również
zapoznać z opisami miejsc pamięci
narodowej: Pomnika Powstańców
1863 r., Pomnika Katyńskiego czy
kwatery wojennej 1939-1945, przy
których odbywają się lokalne uro-
czystości patriotyczne.

Ukazała się też nowa publikacja
sfinansowana ze środków Biura
Promocji i Informacji gminy Pia-
seczno pt. „Kalendarium 30 lat pa-
rafii św. Huberta w Zalesiu Gór-
nym”. Broszura stworzona została
na podstawie materiałów zawartych
w książce „Zalesie Górne 1930 -
2000”. Kalendarium sięgające do
roku 1935 prezentuje zarysy po-
wstania kaplicy pw. św. Huberta,
której budowa rozpoczęła się
w 1938 r. Poświęcenie kaplicy

i pierwsza msza św. miały miejsce
18 czerwca 1939 r. a powołanie pa-
rafii przez kardynała Stefana Wy-
szyńskiego nastąpiło w 1978 r. Bro-
szura zawiera wiele zdjęć ilustrują-
cych najważniejsze wydarzenia
związane z kościołem i parafią,
a także spis księży w niej pracują-
cych od początku istnienia tego
obiektu sakralnego. 

Obie publikacje dostępne są
w formie elektronicznej na stronie
www.piaseczno.eu w dziale Historia. 

Nowe wydawnictwa
historyczne

Ksiądz Proboszcz w pięknej ho-
milii decenił seniorów oraz ich
miejsce w społeczeństwie i w ro-
dzinie. To my - seniorzy wypraco-
waliśmy dobra materialne dla kraju
i społeczeństwa, które z nich obec-
nie korzysta. 

Dalsza część naszej uroczystości
odbyła się w Domu Parafialnym.
Serdecznie dziękujemy ks. Probosz-
czowi za udostępnienie nam sal.
Przewodnicząca naszego Związku,
pani Honorata Kucharska, przywi-
tała zaproszonych gości: ks. Pro-
boszcza Dariusza Gasa; z Urzędu
Miasta i Gminy - Burmistrza p. Jó-
zefa Zalewskiego i Przewodniczącą
Rady Miasta p. Dorotę Wysocką-
-Jońską; ze Starostwa Powiatowe-
go: Przewodniczącą Rady Staro-
stwa p. Barbarę Rudzińską-Mękal,
i p. Jolantę Koszadę; z Ośrodka
Kultury w Piasecznie dyrektor Ewę
Dudek; gminę Lesznowola repre-
zentowaną przez Skarbnika Elżbietę
Obłuską, przedstawicieli organizacji
społecznych i związkowych oraz
sponsorów: p. Henryka Szumigaja
i p. Roberta Ducha. 

Przewodnicząca Honorata Ku-
charska otrzymała od władz Urzę-
du Miasta i Gminy dyplom uzna-
nia i kwiaty za wkład pracy na
rzecz Związku. 

Następnie na scenę zostali za-
proszeni osiemdziesięciolatkowie.
Wraz z życzeniami wręczono im

kwiaty i upominki od Związku,
Urzędu Miasta oraz Starostwa. Był
to bardzo miły moment. 

W części artystycznej chór nasze-
go Związku Złota Jesień zaprezento-
wał program okolicznościowy. Na-
stępnie wystąpił Reprezentacyjny Ze-
spół Artystyczny Wojska Polskiego
z Warszawy. W repertuarze były pio-
senki wojskowe, powstańcze i ludo-
we. Swój koncert zespół podarował
seniorom w prezencie. Na zakończe-
nie nasi goście oraz seniorzy przeszli
do sali na słodki poczęstunek. 

Składamy serdeczne podzięko-
wania Ośrodkowi Kultury w Piasecz-
nie, Urzędowi Miasta i Gminy, Staro-
stwu Powiatowemu, Reprezentacyj-
nemu Zespołowi Artystycznemu
Wojska Polskiego, Sponsorom oraz
wszystkim, którzy pomogli zorgani-
zować tę uroczystość. Dziękujemy
przewodniczącej naszego Związku
pani Honoracie Kucharskiej za świet-
ne przygotowanie tego przedsię-
wzięcia i za ogromny wkład pracy. 

Z wyrazami wdzięczności, 
Zarząd PZERiI w Piasecznie

Przewodnicząca Związku Honorata Kucharska odbiera kwiaty z rąk burmistrza
i przewodniczącej Rady Miejskiej

Tegoroczne obchody Dnia Seniora zbiegły się z 30. rocznicą powstania
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piasecznie.
Uroczystości rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele św. Anny
w intencji emerytów, rencistów i inwalidów, celebrowana przez ks. pro-
boszcza Dariusza Gasa oraz ks. Henryka Gniadka. 

Plastycy Grupy Piaseczno

Tworzone z serca
Wystawa poplenerowa „Złoty potok 2008”, którą oglądać można do 21
listopada w Ośrodku Kultury jest elementem promocji najnowszego
albumu malarstwa Grupy Piaseczno.

Nowy album malarskiej Grupy
Piaseczno prezentuje wybrane ob-
razy oraz sylwetki wszystkich człon-
ków grupy. Zrzeszeni w niej artyści
realizują swoją pasję tworzenia oraz
promują sztukę w naszym mieście
już od wielu lat. Początki działalno-
ści sięgają roku 1975, kiedy to z ini-
cjatywy Pani Leokadii Nastały ofi-
cjalnie powołano Grupę. Tworzą ją
ludzie zajmujący się profesjonalnie
i amatorsko plastyką, kochający
malarstwo, rzeźbę, grafikę i tkac-
two. Założycielka Grupy Piaseczno
za swój wkład w propagowanie kul-
tury i sztuki w 1999 r. otrzymała od
Rady Miejskiej tytuł Honorowego
Obywatela gminy Piaseczno. 

- Wasza sztuka jest tworzona
z serca - podkreślał na wernisażu
wystawy burmistrz Józef Zalew-
ski, który nie krył uznania dla
wkładu Grupy Piaseczno w roz-
wój kultury i utrwalanie historii
naszego miasta. Optymizmem

napawa fakt, że sztuka łącząc po-
kolenia także w Piasecznie znaj-
duje wciąż młodych kontynuato-
rów pięknej tradycji. 

Album jest do nabycia w Mu-
zeum Regionalnym oraz bibliotece
publicznej przy ul. Kościuszki 49
w cenie 30 zł. 

Dzień Seniora 
w Piasecznie 
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Tablica Wacława Kauna
Gminne uroczystości rozpoczę-

ły się od odsłonięcia pamiątkowej
tablicy poświęconej Wacławowi
Kaunowi - pierwszemu po odzy-
skaniu niepodległości burmistrzowi
Piaseczna. Ówczesny naczelnik
straży ogniowej w naszym mieście
zasłynął m.in. poprowadzeniem
akcji rozbrojenia niemieckich żan-
darmów stacjonujących w Piasecz-
nie. Tablica ufundowana przez Jo-
lantę i Kazimierza Radeckich
umieszczona została na frontowej
ścianie apteki przy ul. Wacława
Kauna. W tym samym czasie har-

cerze złożyli hołd pierwszemu bur-
mistrzowi przed jego grobem na
cmentarzu parafialnym. 

Oficjalne obchody 
przed Ratuszem

Tradycyjnie, po odprawieniu
mszy św. za Ojczyznę w kościele
św. Anny, na placu Piłsudskiego
mieszkańcy, poczty sztandarowe,
przedstawiciele lokalnych władz
i organizacji pozarządowych wspól-
nie złożyli hołd zasłużonym w walce
o wolną i niepodległą Polskę. Dele-
gacje złożyły wieńce przed tablicami
pamięci Józefa Piłsudskiego, Win-

centego Witosa i Zesłańców Sybe-
ryjskich. W swych przemówieniach
burmistrz Józef Zalewski oraz staro-
sta Jan Dąbek zwrócili szczególną
uwagę na rolę lokalnej społeczności
w kształtowaniu dzisiejszej rzeczy-
wistości i znaczenie „małych oj-
czyzn” w kultywowaniu patriotycz-
nych zachowań. 

Uroczystości 
w Urzędzie Miasta

Po oficjalnych obchodach uro-
czystości przeniosły się do budynku
Urzędu Miasta, gdzie burmistrz Jó-
zef Zalewski udekorował Krzyżami
Pamiątkowymi Wojska Polskiego
byłych żołnierzy frontowych. Na-
stępnie wręczone zostały nagrody
i wyróżnienia dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół
średnich biorących udział w kon-
kursach: plastycznym, historycz-
nym i literackim poświeconych te-
matyce niepodległościowej. Na za-
kończenie spotkania program arty-

styczny pt. „Ten, kto nie szanuje
przeszłości, nie jest wart teraźniej-
szości ani nie ma prawa do przy-
szłości. przedstawiła młodzież
z Gimnazjum nr 2 w Piasecznie. 

Dwa koncerty 
w jednym czasie

Wieczorem równolegle odbyły
się dwa koncerty poświęcone tema-
tyce niepodległościowej. W Domu
Parafialnym przy kościele św. Anny
pieśni i tańce narodowe oraz staro-
polskie konkursy z udziałem pu-
bliczności przygotował zespół Polski
Łan. Z kolei piaseczyńska młodzież
spędzała czas na wspólnym śpiewa-
niu podczas Świeczowiska Niepod-
ległościowego. 

Inscenizacja historyczna 
i fajerwerki

Kulminacją piaseczyńskich ob-
chodów był wieczorny przemarsz
ulicami miasta, podczas którego
młodzież z Piaseczyńskiej Grupy
Obywatelskiej oraz Hufca Piasecz-
no dokonała rekonstrukcji wyda-
rzeń z dnia 11 listopada 1918 ro-
ku w Piasecznie. Batalistyczna
scena, w realistyczny sposób po-
kazała odbicie przez mieszkańców
Piaseczna posterunku żandarmerii
niemieckiej. Nie obyło się bez za-
aranżowanych potyczek słownych

oraz wymiany strzałów. 
Ostatnim akcentem Święta Nie-

podległości był profesjonalny pokaz
sztucznych ogni, który na kilka mi-
nut rozświetlił całe centrum miasta. 

Imprezy towarzyszące
Tegorocznym obchodom to-

warzyszyła wystawa „Legiony Pol-
skie na pocztówce” w Muzeum
Regionalnym, wypożyczona ze
zbiorów Muzeum Niepodległości
w Warszawie oraz poplenerowa
wystawa Grupy Piaseczno połą-
czona z promocją albumu „Plasty-
cy Grupy Piaseczno”. 

Organizatorzy: 
Starostwo Powiatowe w Pia-

secznie, Urząd Miasta i Gminy Pia-
seczno, parafia św. Anny w Piasecz-
nie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury w Piasecznie

Współorganizatorzy:
Towarzystwo Przyjaciół Pia-

seczna, Organizacje Kombatanckie
z Piaseczna, Hufiec ZHP im. Boha-
terów Pokoju w Piasecznie, Akcja
Katolicka przy parafii św. Anny
w Piasecznie, Liceum Ogólno-
kształcące w Piasecznie, Gimna-
zjum nr 2 im. Jana Pawła II w Pia-
secznie, LO im. I Dywizji Kościusz-
kowskiej w Piasecznie.

W tym roku bogata oprawa piaseczyńskich ob-
chodów rocznicy odzyskania niepodległości po-
kazała, że można ten dzień zorganizować tak,
aby każdy mógł znaleźć coś interesującego dla
siebie. Oprócz tradycyjnych uroczystości pa-
triotycznych przygotowane zostały dwa kon-
certy, w tym jeden specjalnie dla młodzieży. Na
ulicach miasta odbyła się batalistyczna rekon-
strukcja wydarzeń z 1918 roku w Piasecznie.
Całość wieczorem zwieńczył bardzo atrakcyjny
pokaz sztucznych ogni.

Piaseczyńskie obchody 
90. rocznica odzyskania niepodległości 

Inscenizacja rozbrojenia żandarmów niemieckich w Piasecznie przygotowana przez Harcerzy i Piaseczyńska Grupę Obywatelską

Pamiątkowa tablica pierwszego burmistrza Piaseczna odsłonięta została na
budynku apteki przy ul. Kauna

Honorowa warta harcerska podczas oficjalnych uroczystości na pl. Piłsudskiego

Burmistrz Józef Zalewski wręczył pamiątkowe odznaczenia byłym żołnierzom frontowym z Piaseczna

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński
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Zachęcamy do pozbycia się sta-
rych, zalegających w piwnicach i na
strychach sprzętów. Wyrzucając
elektrośmieci do śmietnika, nie tylko
stwarzamy zagrożenie dla środowi-
ska, ale także łamiemy prawo, które
obowiązuje w Polsce od 29 lipca
2005 r. (Ustawa o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym).
Grozi za to kara grzywny do 5 tys.
zł. Elektrośmieci zawierają liczne
substancje szkodliwe, takie jak rtęć,
związki bromu, kadm, PCB, freon
czy azbest, które po wydostaniu się
z urządzenia elektronicznego prze-
nikają z deszczem do gleby i wód
gruntowych. W konsekwencji, nie-
właściwe pozbywanie się zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego może być przyczyną poważ-
nych problemów zdrowotnych u lu-
dzi i zwierząt. Selektywna zbiórka
elektrośmieci w punktach zbierania,
demontaż w wyspecjalizowanych

zakładach przetwarzania oraz
unieszkodliwienie niebezpiecznych
substancji i pierwiastków, chronią
środowisko naturalne przed skaże-
niem. Odzysk surowców i wykorzy-
stanie ich do produkcji nowych
urządzeń zdecydowanie zmniejsza
stopień wykorzystania zasobów na-
turalnych oraz przyczynia się do ob-
niżenia kosztów technologicznych
kolejnych produkcji. 

Poza wyznaczonym harmono-
gramem terminami zbiórki zużyte
urządzenia można bezpłatnie oddać
w siedzibie firmy PUK SITA przy ul.
Technicznej 6 w Piasecznie w godzi-
nach 8:00 - 20:00. W ciągu ostat-
niego roku firma zebrała 50 ton sta-
rego elektronicznego sprzętu. Istnie-
je też możliwość odpłatnego zamó-
wienia odbioru bezpośrednio z go-
spodarstwa domowego niepotrzeb-
nych urządzeń. Taką usługę świad-
czą na terenie gminy trzy firmy: 

● Przedsiębiorstwo Wywozu 
Nieczystości Stałych ALMAX 
Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3, 
Radom, tel. 0 48 362 88 42

●● REMONDIS Sp. z o.o., 
ul. Zawodzie 16, Warszawa, 
tel. 0 22 858 75 67

●● Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych SITA, 
ul. Techniczna 6, 
Piaseczno, tel. 0 22 737 17 70

Zgodnie z prawem również każ-
dy sklep bądź hipermarket prowa-
dzący sprzedaż elektrourządzeń jest
zobowiązany do przyjęcia starego
sprzętu w zamian za nowo nabyty.
Zachęcamy wszystkich mieszkań-
ców, aby w trosce o środowisko
oraz zdrowie swoje i najbliższych
korzystali z przygotowanych przez
gminę Piaseczno punktów odbioru
elektrośmieci.

Rozstrzygnięcie Konkursu KRUS 
na bezpieczne gospodarstwo rolne w gminie Piaseczno

Informujemy, iż w dniu 9.10.2008 r. podczas szkolenia rolników w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno rozstrzygnięto 

kolejną edycję konkursu

„Gospodarstwo rolne bezpieczne dla człowieka 
i środowiska naturalnego”. 

Konkurs zorganizowali Oddział Regionalny KRUS w Warszawie, Urząd
Miasta i Gminy Piaseczno oraz Mazowiecka Izba Rolnicza. Współorgani-
zatorami tegorocznej edycji byli Oddział Okręgowy PZU SA w Warsza-
wie oraz producent opryskiwaczy ze Znakiem Bezpieczeństwa KRUS -

firma Kwazar Corporation Sp. z o.o. z Jaktorowa. 

Laureatami konkursu zostali: 
I miejsce - Janina i Wiesław Hakowscy z Chylic

II miejsce - Barbara i Andrzej Doboszowie z Orzeszyna
III miejsce - Jacek Stygar z Piaseczna

Wyróżnienia otrzymali: 
Jadwiga i Mirosław Karczewscy z Bogatek

Danuta i Janusz Kaczorowscy z Łbisk
Magdalena i Rafał Woińscy z Jesówki

Tegoroczni laureaci konkursu wywiązali się z zasad bezpiecznej pracy,
ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Serdecznie gratulujemy

zwycięzcom i dziękujemy za udział w konkursie. Podziękowania należą
się również współorganizatorom i sponsorom z gminy Piaseczno, którzy
dobrowolnie wspierają naszą działalność w tym zakresie. Wszystkim rol-

nikom z gminy Piaseczno życzymy sukcesów i bezwypadkowej pracy. 

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
OR KRUS w Warszawie

Mazowiecka Izba Rolnicza

„Otwórz serce i podaruj 
uśmiech najmłodszym”

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
Zespołu Szkół Publicznych w Jazga-
rzewie zwracają się z serdeczną proś-
bą o pomoc w zgromadzeniu fantów
i środków na loterię oraz udział w
kiermaszu przedświątecznym. 

Podczas zeszłorocznego kier-
maszu zebraliśmy prawie 7000 zł.
to dowód, że Wszyscy macie wiel-
kie, wrażliwe serca i nie jest Wam
obojętny los naszych dzieci. Udało
nam się z tych środków opłacić
dzieciom wyjazdy na „zielone
szkoły”, wycieczki i zajęcia dodat-
kowe. W akcji wzięło udział wiele
znakomitych firm, m.in.: Eveline
Cosmetis, P. Kosmala - Eris Partner,
Bank BPH, Bank Spółdzielczy, Leroy
Merlin, Salon Samochodowy Volks-
wagen - Audi - P. Wajdemajer, fir-

ma Contim, Hurtownia Papiernicza
Alma P. Okrzeja, Hurtownia Odzie-
żowa P. Erden, Galeria „Artis”.
Swoje stoiska wystawiły fir-
myz bombkami, biżuterią, kwiaciar-
nie, galerie. Obecne były też lokal-
ne media. Będę ogromnie wdzięcz-
na, gdy przyłączycie się do akcji,
wystawiając stoisko lub przekazując
nam fanty na loterię. 

Zjednoczmy nasze serca ponow-
nie w sobotę 6 grudnia 2008 roku.
I Ty możesz zostać Świętym Mikoła-
jem i podarować dzieciom uśmiech. 

Jeśli znasz kogoś, kto może po-
móc, skontaktuj się z organizator-
ką 602 423 558 lub pod nr szkoły
022 756 72 51

Dziękuję za pomoc. 
Organizatorka: Maria Ludwicka

Już po raz szósty dnia 6 grudnia w naszej szkole ru-
szy „Świąteczna akcja pomocy najuboższym dzie-
ciom”, czyli kiermasz bożonarodzeniowy połączony
z loterią fantową i koncertem. 

ZAKAZ 
PALENIA LIŚCI
Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem

utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta i Gminy Piaseczno

zabrania się wypalania wilgotnych liści i traw.
Na terenach leśnych obowiązuje całkowity

zakaz palenia liści.
Zastępca  Burmistrza
Bogdan Temoszczuk

Darmowy odbiór
elektrośmieci 

I Gminna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Integracja w edukacji
Konferencja pod hasłem „ Edukacja integracyjna szansą rozwoju każde-
go dziecka” odbyła się z inicjatywy pedagogów ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Piasecznie. W piątek 14 listopada w Krauzówce zebrali się ci, któ-
rym problemy włączania dzieci niepełnosprawnych w zwykłe formy na-
uczania są szczególnie bliskie. Jest to pierwsza szkoła podstawowa
w naszej gminie, która otworzyła klasy integracyjne.

Sympozjum poprowadziła dy-
rektor szkoły Edyta Pyszyńska. Jako
pierwszy głos zabrał Jarosław Raw-
ski - dyrektor Zespołu Ekonomicz-
no-Administracyjnego Szkół, który
przedstawił zebranym stan oświaty
w gminie Piaseczno. Zaproszeni
prelegenci podzielili się ze słucha-
czami swoimi doświadczeniami
w organizacji oddziału integracyj-
nego i szkoły integracyjnej. Doktor
Danuta Al-Khamisy z Uniwersytetu
Warszawskiego omówiła kategorię

„innego” jako wyznacznika strate-
gii edukacyjnej opartej na dialogu.
Pierwszą część konferencji zakoń-
czyła dyskusja moderowana przez
szefową Fundacji Pomóż Dorosnąć,
psycholog Ewę Lubianiec. Po prze-
rwie zebrani wysłuchali wystąpień
m.in. na temat treningu uwagi słu-
chowej oraz zaburzeń integracji
sensorycznej i ich wpływu na pro-
ces uczenia się. 

Integracyjny system edukacji
polega na kształceniu i wychowy-

waniu osób niepełnosprawnych
w powszechnych szkołach oraz
w placówkach oświatowych, przy
uwzględnieniu specyficznych po-
trzeb poznawczych i edukacyj-
nych takich uczniów oraz na
stworzeniu warunków (przez do-
datkowe zabiegi, świadczenia
i pomoce naukowe), pozwalają-
cych na zaspokojenie tych po-
trzeb. Partnerem konferencji była
gmina Piaseczno. 

red.

Gmina Piaseczno prowadzi bezpłatny odbiór od mieszkańców zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Każdą niepotrzebną lodówkę,
pralkę, kuchenkę, sprzęt audiowizualny, komputerowy i oświetleniowy
można przywieźć między godz. 9:00 a 15:00 do specjalnie wyznaczo-
nych punktów obsługiwanych przez firmę PUK SITA we współpracy z
organizacją odzysku ElektroEko.
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o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec.

Stosownie do art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmia-
nami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1398/LIV/06 z dnia
31.08.2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części wsi Bobrowiec dla obszaru zgodnego z za-
łącznikiem do w/w uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 08.12.2008 r. do 29.12. 2008 r., w pokoju nr 31 Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno, przy ul Kościuszki 5 w Piasecznie. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu 18.12.2008 r. w godz. od 12:30 do 14:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Zgodnie z art. 18
ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może składać uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Bur-
mistrza Miasta i Gminy Piaseczno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2009 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA0621/ZP/77/08 - OGŁOSZENIE 

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
WOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI i URZĄDZEŃ WODNYCH w
WARSZAWIE Oddział w Warszawie z siedzibą 02-656 Warszawa
ul.Ksawerów 8 zawiadamiam strony, iż decyzją z dnia 22. 10. 2008r. znak
UiA 7331/G/CP/ 38 /08 ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego
polegającą na odbudowie Kanału  Przerzutowego (rz.Zielona - rz. Jeziorka)
zad.I km 0+000 - km 7+500 powiat Piaseczno na działkach nr ew. 19, 51
położonych na terenie IRS Żabieniec gm. Piaseczno; nr ew. 13 położonej na
terenie Zalesia Górnego gm. Piaseczno; nr ew. 334 na terenie wsi Ustanów
gm. Prażmów. Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot
sprawy dotyczy po zapoznaniu się z tematem, mają prawo wniesienia
odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie
ul.Senatorska 35 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni licząc od dnia
niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA 0621/G/CP/76/08 - OGŁOSZENIE 

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

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr. 80, poz. 717) oraz uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 124/VII/07 z dnia 14 marca 2007r. o przystą-
pieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi SIEDLISKA, zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi SIE-
DLISKA, w dniach od 27. XI do 19 XII 2008 r., w pok. nr 46 Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki
5 w Piasecznie. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 grudnia 2008r.,
w godz. od 12: 00 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
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, z podaniem imienia i nazwi-
ska, lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 06 stycznia 2009r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA 0621/ZP/78/08 - OGŁOSZENIE 

Zostań żołnierzem
Informujemy, że 15. Brygada Zmechanizowana poszukuje 150 osób do
służby w korpusie szeregowych zawodowych. Szczególnie poszukiwa-
ni są kandydaci na wolne stanowiska: kierowców i działonowych czoł-
gu, kierowców i działonowych bojowego wozu piechoty, kierowców
pojazdów gąsienicowych, kierowców kat. B i C, radiotelefonistów ope-
ratorów sprzętu inżynieryjnego, elektromechaników, mechaników, ra-
towników medycznych, sanitariuszy, zwiadowców i kucharzy

Kandydaci na stanowiska szere-
gowych zawodowych powinni speł-
niać następujące warunki: 

1. Ukończone co najmniej gimnazjum. 
2. Posiadane szczególne umiejętno-
ści wymagane na przewidywanym
stanowisku. 
3. Kategorię zdrowia „Z”. 
4. Zaświadczenie o niekaralności. 
5. Rozmowa indywidualna. 
6. Zaliczenie egzaminu kwalifikacyj-
nego z wychowania fizycznego. 

Podstawowe uprawnienia i należ-
ności finansowe przysługujące żoł-
nierzom zawodowym: 
1. Coroczny urlop wypoczynkowy
w wymiarze dwudziestu sześciu dni
roboczych. 
2. Dodatkowy urlop wypoczynko-
wy w wymiarze: 
- pięciu dni roboczych - po osią-
gnięciu piętnastu lat czynnej służ-
by wojskowej
- dziesięciu dni roboczych - po osią-
gnięciu dwudziestu lat czynnej służ-
by wojskowe
- piętnastu dni roboczych - po osią-
gnięciu dwudziestu pięciu lat czyn-
nej służby wojskowej.
3. Prawo do świadczeń zdrowot-
nych udzielanych przez zakłady
opieki zdrowotnej. 
4. Możliwość rozwoju zawodowe-
go i podwyższenie kwalifikacji za-
wodowych, awansowanie na kolej-
ne stopnie wojskowe po ukończe-
niu odpowiednich kursów specjali-
stycznych. 
5. Miesięczne uposażenie wraz
z dodatkami. 
6. Dodatkowe uposażenie roczne
wypłacane nie później niż w okresie
pierwszych trzech miesięcy roku ka-

lendarzowego
7. Nagrody - w związku z przeja-
wianiem inicjatywy w służbie albo
wykonywaniem zadań służbowych
wymagających szczególnie duże-
go nakładu pracy, w tym poza cza-
sem służby. 
8. Zapomogi - w przypadku zda-
rzeń losowych, klęsk żywiołowych,
długotrwałej choroby lub śmierci
członka rodziny oraz innych przy-
czyn powodujących istotne pogor-
szenie warunków materialnych. 
9. Nagrody jubileuszowe w wysokości: 
- po dwudziestu latach czynnej
służby wojskowej - 75%
- po dwudziestu pięciu latach czyn-
nej służby wojskowej - 100%
- po trzydziestu latach czynnej służ-
by wojskowej - 150%
- po trzydziestu pięciu latach czyn-
nej służby wojskowej - 200%
- po czterdziestu latach czynnej
służby wojskowej - 300%.
10. Miesięcznego uposażenia za-
sadniczego wraz z dodatkami
o charakterze stałym - dla szerego-

wego zawodowego 2200 zł.
11. Należności za podróże i prze-
niesienia służbowe.
12. Gratyfikacja urlopowa.
13. Dodatkowe wynagrodzenie za
dodatkowo powierzone czasowe peł-
nienie obowiązków służbowych i za
wykonywanie czynności powierzo-
nych wykraczających poza zadania
wynikające z zajmowanego stanowi-
ska służbowego w przypadku jeżeli
takie obowiązki zostały jemu powie-
rzone przez dowódcę jednostki. 
14. Należności związane z pełnie-
niem zawodowej służby wojskowej
poza granicami państwa w przy-
padku wyjazdu na misję. 
15. Należności związane ze zwolnie-
niem z zawodowej służby wojskowej. 
16. Nabycie praw emerytalnych po
piętnastu latach nieprzerwanej służ-
by wojskowej. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
MOŻNA UZYSKAĆ POD 
NUMEREM TELEFONU 

0 87 42 94 206 /335-206/

Transporter opancerzony „Rosomak“

INFORMACJA
Na terenie  Osiedla Orężna  w Gminie Piaseczno trwają

prace kanalizacyjne. Mieszkańcy, którzy mają
zaprojektowany i uzgodniony tzw. przykanalik ze
studzienką około 2 m za ogrodzenie, a chcą żeby 
w ramach trwających robót został wykonany w/w

przykanalik powinni do końca listopada 2008 r podpisać
porozumienie i dokonać wpłaty na rozwój kanalizacji 
w Gminie. Szczegółowe informacje można uzyskać 

w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pok.
63 II piętro i 75 piętro III, tel. 022 70-17-646-655.

Radosna Wigilia
Już po raz czwarty Fundacja Radosna Wigilia organizuje

świąteczne spotkanie dla dzieci najbardziej potrzebujących
rodzin z naszej gminy. Impreza dla około 300 osób

planowana jest na 14 grudnia w siedzibie Klubu
Sportowego Piaseczno. 

Organizatorzy zwracają się z prośbą o słodycze i zabawki,
które sprawią radość potrzebującym dzieciom.

Za okazane serce z góry serdecznie dziękujemy.
Tel. kontaktowy: 0 660 057 999; 
e-mail: kasiakondraciuk@interia.pl



Oprócz autorskich piosenek ze-
spół przygotował także materiał
obejmujący reinterpretacje tradycyj-
nych melodii i pieśni żydowskich
oraz aranżacje dzieł takich kompozy-
torów jak Gideon Klein, a wszystko
w swoim specyficznym stylu, czyli
z odpowiednio wyważoną dawką
poczucia humoru, mocnej rockowej
energii oraz jazzowej subtelności
i powagi. Trudno określić styl tej gru-
py, bo mieści się w niej wiele odcieni
i barw. Zespół zaprezentował ten
materiał na tegorocznej edycji Off
Festiwalu w Mysłowicach oraz festi-
walu Tzadik w Poznaniu z gościn-
nym udziałem Marcina Zabrockiego
vel Pana Dzidzi - wesołego akorde-
onisty z Polanowa, lidera legendar-
nej oniryczno-efemerycznej kulto-
wej formacji Pu pu pi du. 

Bilety wstępu na koncert w ce-
nie 10 zł są do kupienia w kasie
Ośrodka Kultury. 

W skład zespołu wchodzą:
Jacek Szymkiewicz - gitara, głos
Darek Sprawka - puzon, tuba
Ola Rzepka - perkusja, klawisze,
różne przedmioty
Marcin Zabrocki - saksofon, elektronika

Więcej informacji 
o zespole na stronie

www.myspace.com/budynsolo

SERDECZNIE ZAPRASZMY!
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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

IMPREZY: 

28.11.2008 r. godz. 21.00 sala OK ul. Kościuszki 49 - BUDYŃ 
I SPRAWCY RZEPAKU, wstęp 10 zł 

29.11.2008 r. godz. 20.00 sala OK ul. Kościuszki 49 - ANDRZEJKI
muzyka w stylu Bollywood
taniec brzucha malowanie henną
i wiele innych atrakcji, wstęp 25 zł

30.11.2008 r. godz. 19.30 sala Domu Parafialnego parafii św. Anny
w Piasecznie - Spotkanie z myślą, poezją 
i sztuką CYPRIANA KAMILA NORWIDA - 
„Norwidowe rozumienie patriotyzmu”

07.12.2008 r. godz. 20.00  sala OK ul. Kościuszki 49 - GRZEGORZ 
TURNAU  WOJCIECH MALAJKAT
w programie „Kruchy świat, kruche szkło”
wstęp 35 zł - bilety  do nabycia 
w kasie OK od 17.11.

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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TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH 

GOSiR PIASECZNO, LISTOPAD - 2008

20.11 12.00-15.00 Gim. nr 4 MISTRZOSTWA GMINY PIASECZNO

GIMNAZJÓW W UNIHOKEJU 

DZIEWCZĄT   

20.11 12.00-15.00 Gim. nr 4 MISTRZOSTWA GMINY PIASECZNO

GIMNAZJÓW W UNIHOKEJU 

CHŁOPCÓW   

22-23.11 9.00-18.00 GOSIR VI MEMORIAŁ W. GAWŁOWSKIEGO

W SIATKÓWCE  

26.11 9.00-14.00  GOSIR II MISTRZOSTWA GMINY 

PRZEDSZKOLI W WIELOBOJU 

SPORTOWYM

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Sikorskiego 20

Mistrzostwa Rallycross

Zwycięski Zygmunt Stanek
Po podliczeniu 9 tegorocznych rund rajdów Rallycross Mistrzem Polski 
III klasy został reprezentant Piaseczna Zygmunt Stanek, jeżdżący sporto-
wą ładą samarą o mocy 180 KM. Zwycięstwo mieszkańca Piaseczna cie-
szy tym bardziej, że konkurencja miała o wiele mocniejsze samochody. 

Zygmunt Stanek wielokrotnie
pokazał, że jest mistrzem jazdy
technicznej, czym niweluje przewa-
gę dużo droższych samochodów.
Już w latach 90. był m.in. mistrzem
Warszawy w autoslalomach. Ma na
swoim koncie dwukrotne zwycię-
stwa w wyścigach górskich.
W 1994 r. wygrał Puchar Elfa na
Miedzianej Górze w Kielcach. 

Mistrz w pierwszą sobotę grudnia
wystąpi w Rajdzie Barbórki, na naj-
bardziej prestiżowym odcinku spe-
cjalnym w Polsce na ulicy Karowej
w Warszawie. Zamierza wypróbować
nowe auto - citroena saxo, na które-
go przesiadł się z wysłużonej już łady. 

I Brukmann Rally
„I Brukmann Rally” za nami. Tego-
roczny rajd odbywał się na ok. 100
km trasie w obrębie Piaseczna,
Głoskowa i Gąsek, gdzie rozegra-
nych zostało 15 prób sportowych
na wydzielonych z ruchu placach
i parkingach. W tym roku w klasy-
fikacji generalnej wśród rekordo-
wej liczby „zawodników” (51 za-
łóg) z całej Polski w silnie obsadzo-
nych klasach triumfował zawodnik
z Piaseczna Maciej Matysiak.

fot. K. Hendler

ANDRZEJKI
●● muzyka w stylu Bollywood

●● taniec brzucha
●● malowanie henną

●● wiele innych atrakcji

29.11.2008 r godz. 20.00 -
sala OK ul. Kościuszki 49

wstęp 25 złotych - bilety już
do nabycia w kasie OK 

Budyń i sprawcy Rzepaku

Jacek „Budyń” Szymkiewicz podczas koncertu zespołu „Hey” w Teatrze Muzycznym
„Roma” - wrzesień 2007 r.

Niezwykle oryginalnie zapowiada się w piaseczyńskim Ośrodku Kultury
wieczór 28 listopada. O godz. 20:00 wystąpi tam lider zespołu Pogodno
z projektem o wdzięcznej nazwie „Budyń i Sprawcy Rzepaku”. Za tą ku-
linarną nazwą kryje się Jacek Szymkiewicz z zespołu Pogodno oraz je-
go współpracownicy, grająca na perkusji i klawiszu Ola Rzepka, sakso-
fonista i spec od elektroniki Marcin Zabrocki oraz puzonista, a ostatnio
także tubista Darek Sprawka.

Zwycięzca I Brukmann Rally Maciej
Matysiak jest tegorocznym triumfatorem
Pucharu Kierowców Amatorów Okręgu
Warszawskiego 


