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AKTUALNOŚCI

32. sesja 
Rady Miejskiej 
odbędzie się 

18 lutego 2009
o godz. 9:30

w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5

Wykaz remontów na 2009

● s. 3

Informacji urzędowych 
z gminy Piaseczno 

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

internetowej
● na tablicach ogłoszeń

Inwestycje 2009

● s. 4,5

Dofinansowanie 
przyłącza ● s. 6

Psie zaprzęgi z Piaseczna

● s. 8

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

KONCERT CHARYTATYWNY
Zbiórka przedmiotów, które zostaną zlicytowane 

podczas aukcji w trakcie koncertu 
z którego całkowity dochód będzie przeznaczony 

na odbudowę domu Państwa Sobczaków. 

Koncert odbędzie się 15 lutego 2009 r. o godz. 15:00 
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy

w Zalesiu Górnym przy ul. Sarenki 20. 

W koncercie wystąpią zaproszeni artyści, aktorzy z serialu „Plebania”
a także znani muzycy i wokaliści: 

Tadeusz Woźniak, Jolanta Majchrzak-Woźniak i debiutująca woka-
listka jazzowa Ewa Abart. 

W sprawie przekazania przedmiotów prosimy o kontakt telefo-
niczny z Panią Ewą Szczygielską - członkiem Komitetu Organiza-
cyjnego Koncertu Charytatywnego oraz członkiem Rady Sołeckiej
pod nr tel. 0 22 756 47 61. Na życzenie odbierzemy przekazywa-

ny przedmiot pod wskazanym adresem. 

Ofiarodawcy otrzymają pisemne potwierdzenie o przekazaniu przed-
miotów na AUKCJĘ. Całkowity dochód z Koncertu i Aukcji zostanie

przekazany Pogorzelcom. Za wszystkie przekazane przedmioty
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY. 

Budżet 2009

Po stronie dochodów zapisane
zostało 275 mln zł. Deficyt budżetu
gminy w wysokości 39,5 mln zł ma
zostać pokryty przychodami po-
chodzącymi z zaciąganych poży-
czek. W ocenie Regionalnej Izby
Obrachunkowej przedstawiony
przez gminę plan spłaty zadłużenia
jest realny, dlatego projekt budże-
tu został przez nią pozytywnie za-
opiniowany. 

Uchwała budżetowa została
przyjęta na sesji Rady Miejskiej 
29 grudnia 2008 r. Wczesne
uchwalenie budżetu pozwoli na
szybsze rozstrzygnięcie przetargów,
a w rezultacie na sprawniejszą reali-
zację zaplanowanych inwestycji. 

Wysokość tegorocznego budżetu
gminy jest niższa niż w roku 2008,
gdyż w zeszłym roku blisko 200 mln zł
przeznaczone było na realizację pro-
gramu gospodarki wodno-ściekowej
z czego w dużej mierze były to środki
europejskie oraz pochodzące z zacią-
gniętego kredytu. 

Łączna suma wydatków inwe-
stycyjnych w 2009 r. wynieść ma
ok. 110 mln zł, do tego należy do-
dać blisko 9 mln zł przeznaczonych
na remonty i zakupy inwestycyjne. 

Do najważniejszych zadań
oprócz budowy oczyszczalni ście-
ków i systemu kanalizacji należy
kontynuacja inwestycji oświato-
wych oraz inwestycje w infrastruk-
turę drogową. Na budowę dróg lo-
kalnych przewidziano w budżecie
blisko 10 mln zł, dodatkowo ponad
5 mln zł przeznaczone jest na ich
remonty. Pojawią się też pierwsze
efekty rozpoczętego programu re-
witalizacji centrum miasta. Na wio-
snę ruszą prace przy przebudowie
piaseczyńskiego rynku. Zarezerwo-
wane zostały też środki na moder-
nizację skweru Kisiela. Tradycyjnie
najwięcej, bo aż blisko 100 mln zł,
wyniosą wydatki na oświatę i wy-
chowanie. W 2009 roku ruszy no-
we gimnazjum w Gołkowie oraz
przedszkole w Zalesiu Górnym, od-
dane zostaną też do użytku rozbu-
dowane przedszkola w Głoskowie
i Zalesiu Dolnym oraz Zespół Szkół
w Chylicach. 

W budżecie zabezpieczono po-
trzebne środki na sport i kulturę.
Nie zabraknie więc bogatej oferty
dla mieszkańców tym bardziej, że
w 2009 roku Piaseczno będzie Ma-
zowiecką Stolicą Kultury. 

Podobnie jak w roku ubiegłym budżet gminy
Piaseczno podporządkowany został realizacji
programu gospodarki wodno-ściekowej
w ramach unijnego Funduszu Spójności. Pro-
gram rozbudowy miejskiej oczyszczalni ście-
ków i budowy ok. 130 km kanalizacji wkro-
czył już w decydującą fazę. W tym roku na re-
alizację tych inwestycji przeznaczonych zo-
stało 75 mln zł co stanowi ok. 69 proc.
wszystkich wydatków inwestycyjnych i bli-
sko ćwierć wynoszącego 314 mln zł budżetu.

Sprawozdania

z 29. i 30. sesji ● s. 2

141 804,31 zł w Piasecznie

● s. 7

Sprawozdanie z pracy
burmistrza ● s. 2

Na koncercie wystąpią bohaterowie serialu „Plebania”



W związku z wyrokiem Sądu Re-
jonowego w Piasecznie w sprawie
z powództwa Kazimierza Siemińskie-
go i Stanisława Czmocha przeciwko
gminie Piaseczno radni przeznaczyli
83 tys. zł na zapłacenie zasądzonych
należności. 

Rada zwiększyła o 42 tys. zł wy-
datki na sporządzenie studium funk-
cjonalno-przestrzennego centrum
miasta Piaseczna. 

Na wniosek Zespołu Ekonomicz-
no-Administracyjnego Szkół w związ-
ku ze zwiększeniem części oświato-
wej subwencji ogólnej zwiększone
zostały dochody i wydatki o 200 tys.
zł. Środki te przeznaczono na dofi-
nansowanie zakupu sprzętu szkolne-
go i pomocy dydaktycznych nowo-
wybudowanych placówek oświato-
wych oraz na dofinansowanie kosz-
tów związanych z wypłatą odpraw
dla nauczycieli. 

Rada zdecydowała o przeznacze-

niu 32 tys. zł na zakup i ustawienie
dodatkowych wiat przystankowych
ze względu na zmianę tras i wyzna-
czenie nowych przystanków przez
przewoźników. 

O 212 tys. zł większono wydatki
na kary i odszkodowania wypłacane
na rzecz osób fizycznych. W związku
z darowizną od MSBM Patronat 3 na
rozbudowę systemu monitoringu wi-
zyjnego Piaseczna rada zwiększyła
dochody i wydatki o 60 tys. zł. Wzro-
sły również wydatki na wypłaty wy-
nagrodzeń. Dodatkowe 116 tys. zł
przeznaczono dla pracowników stra-
ży miejskiej jako zapłatę za godziny
nadliczbowe związane z zabezpie-
czeniem różnego rodzaju imprez na
terenie gminy, ochroną pogorzelisk
i udzielaniem pomocy pogorzelcom
oraz na wypłatę dodatków za pracę
w nocy dla pracowników obsługi mo-
nitoringu miejskiego. 

Rada ustaliła wykaz wydatków

bieżących (2,7 mln zł) oraz wydat-
ków majątkowych (7,1 mln zł) któ-
re nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2008. Ustalone zo-
stały dzienne stawki opłaty targo-
wej na targowisku miejskim w Zale-
siu Górnym. 

Oddalona została skarga pana
Zdzisława Turowskiego na Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno dotycząca
niezgodnej z prawem - zdaniem skar-
żącego - lokalizacji autokomisu przy
ul. Reja 2 w Piasecznie. Rada odrzuci-
ła również skargę pana Ryszarda Ka-
czorowskiego w związku z uchwałą
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
15.10.2008 r. w sprawie miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego części Głoskowa. 

Radni wyrazili negatywną opinię
o lokalizacji salonu gier przy ul. Ko-
ściuszki 17 w Piasecznie. 

Nadano nazwę Słodka ulicy poło-
żonej w Henrykowie Uroczu. 

Zmieniony został miejscowy plan
zagospodarowania części Woli Goł-
kowskiej. Uchwalono natomiast plan

zagospodarowania przestrzennego
części Wólki Prackiej, części Szczak
i części Wólki Kozodawskiej. 

Rada wyraziła zgodę na wydzier-
żawienie w trybie bezprzetargowym: 
- gruntów przy ul. Puławskiej, Sie-
rakowskiego, Szkolnej i Syrenki
z przeznaczeniem pod tablice rekla-
mowe na rzecz dotychczasowych
dzierżawców, 
- działki położonej przy ul. Sękociń-
skiej z przeznaczeniem pod parking
i teren zieleni, 
- działek przy ul. Orzeszkowej, Gło-
gowej, Al. Brzóz i Julianowskiej pod
tereny zieleni, 
- gruntu przy ul. Jerozolimskiej na
rzecz dotychczasowego dzierżawcy, 
- działki w rejonie ulic Czajewicza
i Chopina na rzecz państwa Marzeny
Jarząbek - Witkowskiej i Mirosława
Witkowskiego, w celu poprawienia
warunków zagospodarowania nieru-
chomości przyległej (na 10 lat), 
- gruntu położonego w Piasecznie,
w obrębie 58 z przeznaczeniem pod
pas zieleni, zaplecze i parking warsz-

tatu samochodowego na rzecz do-
tychczasowego dzierżawcy, firmy
Autotronik, 
- gruntu przy ul. Syrenki róg Puław-
skiej z przeznaczeniem pod stację
tankowania samochodów gazem
oraz tablicę reklamową na rzecz do-
tychczasowego dzierżawcy firmy
Wasbruk
- działki położonej w Piasecznie przy
ul. Kusocińskiego, zabudowanej ga-
rażem na rzecz użytkownika wieczy-
stego. Podjęto decyzję o wynajęciu
lokalu użytkowego przy pl. Piłsud-
skiego 5 w Piasecznie państwu Jo-
lantcie i Waldemarowi Kulbackicm na
zakład fryzjerski oraz sprzedaż arty-
kułów przemysłowych. 

Rada odwołała radną Teresę Bo-
rowską ze składu Komisji Promocji
i powołała ją na członka Komisji
Ochrony Środowiska i Ładu Prze-
strzennego. 

Następnie radni przyjęli proce-
durę uchwalania budżetu oraz roz-
patrywania sprawozdań z jego wy-
konania. 

Burmistrz zatwierdził 
przetargi na: 

roboty dodatkowe w przebudowy-
wanej ul. Leśnych Boginek w Zalesiu
Górnym. Wykonawca konsorcjum
firm: Mabau Polska Sp. z o.o. z Szy-
manowa oraz Mabau GmbH Strasse-
n-und Pflasterbau z Niemiec, za kwo-
tę 210 160,29 zł brutto; 

dostawę sprzętu komputerowego
i oprogramowania dla Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno. Wykonawca
„REK KOMPUTER” Sp. z o.o. z War-
szawy, za cenę 173 694,79 zł; 

roboty dodatkowe przy budowie
s.c. wysokoparametrowej preizolo-
wanej w Osiedlu Iwiczna II w Pia-
secznie. Wykonawca Zakład Usług
Ciepłowniczych Sp. z o. o. z Miałki
Szlak, za cenę 210 106,63 zł; 

roboty uzupełniające dotyczące re-
montu bieżącego dróg gminnych na te-
renie Gminy Piaseczno. Wykonawca Fal-
-Bruk B. B. Z. Falenta sp. j. z Warszawy; 

pełnienie nadzoru autorskiego nad
realizacją inwestycji pn. „budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowo-
ściach Józefosław i Julianów”. Wyko-
nawca firma „Biatel” S. A. z Białego-
stoku, za cenę 92 904,80 zł; 

przygotowywanie posiłków dla
podopiecznych Ośrodka Pomocy
Społecznej w Piasecznie. Wykonawca
firma „Max Catering” s.c. z Warsza-
wy, za cenę 6,38 zł za jeden posiłek; 

rozbudowę istniejącego budynku

mieszkalnego o klatkę schodową
przy ul. Nadarzyńskiej 4a wraz
z urządzeniami towarzyszącymi.
Wykonawca Zakład Remontowo
Usługowo-Konserwacyjny Hen-
ryk Łagowski z Radomia, za cenę
100 651,39 zł; 

dowóz dzieci do Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Złotokłosie. Wykonawca
w części I i II - firma Przewóz Towa-
rów i Osób Tadeusz Kania z Gołko-
wa, w części III i IV - firma Przewóz
Osób Bogusław Wojciechowski
z Głoskowa, 4,82 zł (cena ryczałt.
brutto) za 1 km, w części V i VI -
przetarg unieważniono - nie złożono
co najmniej dwóch ofert nie podle-
gających odrzuceniu. 

Burmistrz ogłosił 
przetargi na: 

wykonanie remontu kładki dla pie-
szych zlokalizowanej przy ul. Zu-
brzyckiego w Chylicach. 

specjalistyczne usługi opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychiczny-
mi, podopiecznych Ośrodka Pomocy
Społecznej z terenu miasta i gminy
Piaseczno. 

dowóz dzieci niepełnosprawnych
do Zespołu Szkół Publicznych
w Złotokłosie.

Burmistrz unieważnił
przetarg na: 

realizację talonów na zakup artyku-

łów spożywczych i czystościowych
pierwszej potrzeby, wydawanych jako
pomoc rzeczowa dla podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu
miasta i gminy Piaseczno, gdyż nie
złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu. 

specjalistyczne usługi opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychiczny-
mi, podopiecznych Ośrodka Pomocy
Społecznej z terenu miasta i gminy
Piaseczno, gdyż cena najkorzystniej-
szej oferty przewyższa kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

W tym okresie burmistrz zaj-
mował się bieżącymi spra-
wami, m.in. odbyły się na-
stępujące spotkania i wyda-
rzenia z udziałem burmi-
strza: 
21 listopada - Spotkanie z pracowni-
kami i kierownictwem MGOPS
z okazji „Dnia Pracownika Socjalne-
go; 
- uroczystości z okazji 50-lecia Hono-
rowego Krwiodawstwa Polskiego
Czerwonego Krzyża zorganizowane
przez Zarząd Rejonowy PCK w Pia-
secznie. 
22 listopada - uroczyste spotkanie
z okazji 45. rocznicy powstania od-
działu PTTK w Piasecznie zorganizo-
wane przez Zarząd Oddziału PTTK
w naszej gminie. 
24 listopada - Walne Zgromadzenie
Wspólników oraz pierwsze posiedze-
nie Rady Nadzorczej Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji w Pia-
secznie Sp z o.o. Rada Nadzorcza
ukonstytuowała się w składzie: Prze-
wodniczący Artur Woźniakowski, Wi-
ceprzewodniczący Hubert Konarski,
Sekretarz Edward Smentek. Osoby te

były rekomendowane Burmistrzowi
przez Komisję Konkursową. 
26 listopada - debata pod hasłem
„Masz głos-masz wybór” zorganizo-
wana przez Piaseczyńską Grupę
Obywatelską. Tematem przewodnim
debaty były sprawy związane z rewi-
talizacją centrum Piaseczna oraz
współpracą gminy z organizacjami
pozarządowymi, 
27 listopada - Spotkanie z Dyrekto-
rem Mazowieckiej Jednostki Wdra-
żania Programów Unijnych nt. reali-
zacji zadań inwestycyjnych z wyko-
rzystaniem środków unijnych. 
28 listopada - uroczyste otwarcie
Boiska „ORLIK 2012” w Konstanci-
nie - Jeziornie. 
3 grudnia - konferencja zorganizowa-
na w Gimnazjum Nr 2 pod auspicjami
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ku-
ratorium Oświaty w Warszawie 
pt.: „Edukacja skuteczna, przyja-
zna i nowoczesna - od przedszkola
do matury”. 
4 grudnia - spotkanie z przedstawi-
cielami władz Szanghaju. 
5 grudnia - uroczystość otwarcia
placówki Banku BPH w Piasecznie. 
6 grudnia - otwarcie i zakończenie
Mistrzostw Polski w Halowej Piłce
Nożnej Kobiet do lat 16. 
10 grudnia - spotkanie z Dyrekto-
rem ZTM nt. warunków umowy po-
między gminą Piaseczno a ZTM do-
tyczącej funkcjonowania wspólnego
biletu na autobusy podmiejskie i po-
ciągi Kolei Mazowieckich na trasie od
Zalesia Górnego do Warszawy. 
18 grudnia - spotkanie z zawodnika-
mi oraz trenerami sekcji Kick-boxi-
ngu KS Piaseczno. 
19 grudnia - uroczyste otwarcie
Przedszkola Publicznego Nr 11 przy
ul. Nefrytowej w Piasecznie. 

Od 11 grudnia do 28 grudnia - spo-
tkania opłatkowe zorganizowane
przez: Radę Kombatantów Woje-
wództwa Mazowieckiego, Stowarzy-
szenie Kobiet Ziemi Piaseczyńskiej,
Zarząd Towarzystwa Kolei Wąskoto-
rowej, Towarzystwo Przyjaciół Pia-
seczna, Stowarzyszenie „Dobra Wo-
la”, Zarząd Miejsko-Gminnego Stron-
nictwa Ludowego, Zarząd Koła
Związku Sybiraków w Piasecznie,
Cech Rzemiosł Różnych, Spółdzielnię
Rzemieślniczą i Spółdzielnię Budowla-
ną, Zarząd Miejsko-Gminnego PKPS
w Piasecznie, ZNP - Zarząd Oddziału
Powiatowego, Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Piasecznie,
Komendę Powiatową Policji, Szkołę
Podstawową w Głoskowie, OSP Bo-
browiec, Starostwo Powiatowe
w Piasecznie, Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy i Zespół Szkół przy 
ul. Zgoda, Zarząd Powiatowy Związ-
ku Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych, Warsztaty Terapii
Zajęciowej Katolickiego Stowarzysze-
nia Niepełnosprawnych Archidiecezji
Warszawskiej, Świetlicę Środowisko-
wą w Głoskowie, Zarząd Koła Polskie-
go Związku Niewidomych, Urząd
Miasta i Gminy Piaseczno. 

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

Burmistrz przyjmuje 
interesantów w każdy 

poniedziałek po uprzednim
umówieniu spotkania. 
tel. 0 22 701 75 88
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Sprawozdanie z pracy burmistrza

Sprawozdanie z 29. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przed-
stawia radnym sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami
Rady. Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych
spraw i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo
zajmowali się od 19 listopada do 29 grudnia 2008 r. 

Najważniejszym punktem sesji by-
ło rozpatrzenie projektu budżetu Mia-
sta i Gminy Piaseczno na rok 2009. 

Zanim przystąpiono do dyskusji
i głosowania radni zapoznali się
z opiniami stałych komisji problemo-
wych rady miejskiej, które przez kilka
tygodni zajmowały się przedstawio-
nym przez burmistrza projektem bu-
dżetu oraz z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej. 

Po przeprowadzonej dyskusji bu-
dżet gminy Piaseczno na rok 2009
został przyjęty stosunkiem głosów 17
do 0, przy 5 wstrzymujących się. 

W dalszej części obrad radni
wprowadzali ostatnie zmiany do
budżetu na 2008 r. 

Na wniosek Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększy-
li o 11,5 tys. zł wydatki na wykonanie
ekspertyz i opinii dotyczących przepro-
wadzenia badania społecznego miesz-
kańców gminy Piaseczno oraz interpre-
tacji podatkowej Izby Skarbowej. 

W związku z wdrożeniem ustawy
Fundusz Alimentacyjny konieczne
jest zwiększenie środków na szkole-
nia pracowników niebędących człon-
kami korpusu służby cywilnej. Rada
przeznaczyła na ten cel 6 tys. zł.
O prawie 2 tys. zł wzrosły do chody
i wydatki gminy w związku z wpływa-
mi z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Na wniosek Jednostki Realizują-
cej Projekt przesunięte zostało 626
tys. zł. w ramach realizacji „Progra-
mu gospodarki wodno-ściekowej
w Piasecznie”. Zmniejszone zostały
środki na Zadaniu I „Przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Piasecznie” oraz na Zadaniu II
„Budowa kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Żabieniec i Siedliska -
etap I, Zalesie Górne etap VI, VIA,
rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Wólce Kozodawskiej, rozbudowa
pompowni wodociągowej „Raszyń-
ska” i budowa magistrali wodociągo-
wej”. Jednocześnie zwiększono środ-
ki na Zadaniu III „Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Chylice,
Zalesie Dolne etap II/2 i etap IV”. 

O 186 tys. zł wzrosły wydatki na
tymczasowe utwardzenie ul. Wenus
w Józefosławiu oraz budowę wyse-
pek przystankowych dla nowopro-
jektowanych linii ZTM w Józefosła-
wiu, Złotokłosie i Runowie. Ustalo-
ny został wykaz wydatków bieżą-
cych oraz majątkowych, które nie
wygasają z upływem roku budżeto-
wego 2008. 

Następnie radni upoważnili bur-
mistrza miasta i gminy Piaseczno do
zawarcia Porozumienia Międzygmin-
nego z Miastem Stołecznym Warsza-
wa, dotyczącego wykonywania lo-
kalnego transportu zbiorowego na
terenie gminy Piaseczno. 

W związku z tym, że nie wszyst-
kie wnioski o wykup lokali mieszkal-

nych z bonifikatą zostały zrealizowa-
ne - zgodnie z uchwałą nr
435/XVI/2007 z dnia 12.12.2007 r. -
do końca 2008 roku, radni przedłu-
żyli okres obowiązywania tej uchwa-
ły do 31 marca 2009 r. 

Ostatnią uchwałą rada wpro-
wadziła zmiany w uchwale nr
369/XIV/2007 z dnia 17.10.2007
r. w sprawie szczegółowych zasad
i trybu przyznawania oraz wysoko-
ści stypendiów sportowych za wy-
sokie wyniki sportowe we współza-
wodnictwie międzynarodowym lub
krajowym. 

Pełne protokoły z sesji dostępne są
na stronie www.piaseczno.eu

Sprawozdanie z 30. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
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Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze?

Co to jest budżet? 
Budżet gminy jest rocznym ze-

stawieniem dochodów i wydatków.
Każdego roku uchwalany jest przez
Radę Miejską Piaseczna, a realizo-
wany przez burmistrza oraz podległy
mu urząd miasta i gminy oraz pozo-
stałe jednostki organizacyjne gminy. 

Budżet musi być zrównoważony
tzn. wydatki nie mogą przekroczyć
dochodów gminy. Dlatego dla
ewentualnego deficytu - czyli wyż-
szych wydatków niż dochodów na-
leży znaleźć źródło pokrycia np. za-
ciągając pożyczkę. 

Absolutorium
Wykonanie budżetu kontroluje

Rada Miejska, która po zakończo-
nym roku budżetowym ocenia czy
burmistrz zrealizował go w zadawa-
lającym stopniu. Po zapoznaniu się
z opinią Rejonowej Izby Obrachun-
kowej, Rada Miejska ocenia wyko-
nanie budżetu przez burmistrza
i udziela mu absolutorium. Nie
udzielenie absolutorium prowadzić
może do referendum w sprawie od-
wołania burmistrza. 

Dotacje celowe - są to środki przeka-
zywane z budżetu państwa, przezna-
czone na konkretny cel, np. na po-
moc społeczną czy zasiłki rodzinne. 

Subwencja oświatowa - to
bezzwrotna forma zasilenia fi-
nansowego gminy z budżetu

państwa. Pieniądze te mogą być
swobodnie wykorzystywane na
zadania gminy z zakresu oświaty
i wychowania. 

Udział w podatkach 
państwowych
Gmina dostaje część pieniędzy
z podatków od osób fizycznych
(PIT) i osób prawnych (CIT) Gmina
otrzymuje ok. 39,3% podatku do-
chodowego wszystkich mieszkań-
ców oraz ok. 7% podatku płacone-
go przez firmy na jej terenie. Zatem
im bogatsi mieszkańcy oraz im wię-
cej firm na terenie gminy tym więk-
szy jest budżet gminy. 

Podatki lokalne
Ich wysokość w ramach odpo-

wiednich przepisów ustalają radni
gminy. Największe wpływy Gmina
ma z podatków od nieruchomości
oraz środków transportowych. 

Dochody z mienia 
Gmina posiada majątek (np.

mieszkania, budynki, szkoły, grun-
ty) i może uzyskiwać dochody z ich
najmu, dzierżawy czy sprzedaży. 

Środki pozyskane z funduszy
Unii Europejskiej 

Gmina Piaseczno pozyskała
31,7 mln euro z Funduszu Spójności
na uporządkowanie i rozbudowę
infrastruktury wodno-ściekowej
w latach 2005-2009.

Działalność gminy i jej finanse są jawne.
Każdy mieszkaniec ma prawo wglądu
w finanse gminy, by wiedzieć skąd pochodzą
środki i na co są wydawane. Gwarantuje to
Konstytucja RP oraz ustawa o dostępie do
informacji publicznej.

Skąd się biorą pieniądze w budżecie gminy na 2009 r.

Dochody 2009 - 275,1 mln co stanowi 4 437 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Gmina Piaseczno realizuje i wdraża
strategie oraz programy, które po-
rządkują rozwój gminy i mają wpływ
na konstruowanie budżetów gminy na
kolejne lata. 

Konstruując budżet 
bierze się pod uwagę: 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju
Piaseczna (porządkuje wiedzę o stanie

miasta i gminy oraz planowanych
kierunkach jego rozwoju na najbliższe
10 lat, stanowi niezbędną podstawę do
skutecznego starania się o fundusze
Unii Europejskiej na różne cele
społeczne i inwestycyjne, które
mieszkańcy miasta i gminy wskazali
w toku opracowywania Strategii jako
ważne dla siebie i swego otoczenia.

Audyt Zrównoważonego Rozwoju
Program Rozwoju Lokalnego

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Piaseczno (projekt) 

Program Uporządkowania Gospo-
darki Wodno-Ściekowej (dofinansowa-
nie z Funduszu Spójności) 

Lokalny Program Rewitalizacji 
Program Ochrony Środowiska 
Plan Gospodarki Odpadami 
Założenia polityki mieszkaniowej

Gminy Piaseczno na lata 2002-2011

Wykaz zadań remontowych gminy Piaseczno na rok 2009
Drogi publiczne - gminne

■ Antoninów ul. Dobrych Sąsiadów
- podbudowa z tłucznia
■ Głosków, ul. Klonowa - nakładka
asfaltowa i odwodnienie, ul. Kolejo-
wa - podbudowa z tłucznia, ul. Połu-
dniowa - podbudowa z tłucznia, na-
kładka asfaltowa i odwodnienie
■ Józefosław, ul. Komety i Mlecz-
nej Drogi - nawierzchnia z kostki,
ul. Wenus - utwardzenie tłuczniem
■ Mieszkowo, ul. Ustronie - pod-
budowa z tłucznia
■ Piaseczno, osiedle komunalne 
ul. Puławska - Szkolna, ul. Bema -
dokończenie nawierzchni z kostki,
ul. Jana Pawła II - utwardzenie par-
kingu przy targowisku miejskim, 
ul. Kajki - wykonanie nakładki asfal-
towej wraz z przykanalikami od-
wodnieniowymi, ul. Kopernika - re-
mont chodnika, ul. Sikorskiego -
budowa chodnika, ul. Staszica - na-
kładka asfaltowa na istniejącej pod-
budowie, ul. Wojska Polskiego -
budowa chodnika pomiędzy ul. Ja-
na Pawła II i Nadarzyńską, ul. Żół-
kiewskiego - nakładka asfaltowa
i odwodnienie całej ulicy, ul. Ko-
ściuszki 18 - remont nawierzchni,
chodnika, jezdni i placu postojowe-

go, ul. Staropolska - odwodnienie
i przebudowa drogi
■ Robercin, ul. Orzechowa - na-
kładka asfaltowa na istniejącej pod-
budowie
■ Siedliska, ul. Watykańska - re-
mont chodnika
■ Zalesie Górne, ul. Słoneczna -
podbudowa i nakładka asfaltowa,
ul. Leśnych Boginek - wykonanie
nawierzchni z kostki na istniejącej
podbudowie, ul. Jesionowa - utwar-
dzenie pobocza tłuczniem lub de-
struktem, ul. Szmaragdowych Żu-
ków - nakładka asfaltowa, ul. Tę-
czowa - wykonanie podbudowy
z tłucznia lub destruktu, ul. Przebu-
dzenia Wiosny - podbudowa
z tłucznia lub destruktu
■ Wola Gołkowska, ul. Jemioły -
nakładka asfaltowa na istniejącej
podbudowie, ul. Jeżynowa - na-
kładka asfaltowa na istniejącej pod-
budowie, ul. Płaczącej Wierzby -
wykonanie odwodnienia wzdłuż ist-
niejącej nawierzchni
■ Zalesie Dolne, ul. Stołeczna - na-
kładka asfaltowa na istniejącej pod-
budowie, ul. Okrężna, Jaremy do
Longinusa oraz łącznik do Konop-
nickiej - nakładka asfaltowa w ob-
szarze ulic Stołeczna, Dworska, Wi-

lanowska, Jałowcowa - utwardzenie
i odwodnienie

Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami

■ Budynek komunalny przy ul. Pu-
ławskiej 32c w Piasecznie przy
współfinansowaniu przez wspólno-
tę mieszkaniową proporcjonalnie
do udziałów

Administracja publiczna

■ Ratusz - osuszanie i naprawa
ścian piwnicy i ścian zewnętrznych
budynku, remont więźby dachowej,
wymiana drzwi wejściowych i bal-
konowych, naprawa posadzek oraz
wykonanie drenażu opaskowego
plus węzeł cieplny. 

Oświata i wychowanie

■ Wymiana okien w szkołach pod-
stawowych w Złotokłosie, Zalesiu
Dolnym oraz w Gimnazjum nr 1
■ Przedszkole nr 11 - wymiana
i udrożnienie przewodów wentyla-
cyjnych, wymiana okien, malowa-
nie piwnic i magazynów
■ Przedszkole nr 3 - wymiana
pieca CO
■ Przedszkole nr 4 - naprawa kost-
ki brukowej, naprawa daszków nad

wejściem i częścią socjalną, malo-
wanie sanitariatów, wejść do pla-
cówki i pomieszczeń kuchennych. 
■ Przedszkole nr 9 - remont łazie-
nek, schodów wewnętrznych, toalet
i oświetlenia na terenie przedszkola
■ Liceum Ogólnokształcące - re-
mont pracowni polonistycznej i in-
formatycznej, portierni przy wejściu
głównym, remont łazienek w szatni,
remont schodów wejściowych oraz
wykonanie zadaszenia. 

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego - domy i środki
kultury, świetlice i kluby

■ Świetlica wiejska w Mieszkowie -
zerwanie istniejącego pokrycia da-
chu, wykonanie izolacji i ułożenie
blachodachówką.

Kultura fizyczna i sport

■ KS Hubertus Zalesie Górne - kon-
serwacja nawierzchni boiska ze
sztucznej trawy
■ KS Laura Chylice - częściowa re-
nowacja płyty boiska głównego do
piłki nożnej
■ KS Piaseczno - częściowy remont
szatni w budynku przy ul. 1 maja
16, częściowa renowacja płyty bo-

iska głównego do piłki nożnej
■ LKS Jedność Żabieniec - remont
płyty głównej boiska piłkarskiego,
malowanie ogrodzenia wewnętrz-
nego stadionu, remont pomiesz-
czeń w głównym budynku wraz
z instalacją elektryczną i wod-kan. 
■ LKS Perła Złotokłos - budowa
dwóch szatni z natryskami i siłownią 
■ LKS Sparta Jazgarzew - remont
boiska treningowego oraz budynku
klubowego wraz z wykonaniem ga-
zowej instalacji grzewczej
■ LKS Victoria Głosków - remont
pomieszczeń wewnętrznych budyn-
ku klubowego
■ Obiekt Sportowy w Chojnowie -
wykonanie ogrodzenia boiska oraz
montaż piłkochwytów.

Instytucje kultury fizycznej

■ GOSIR Pływalnia - remont zjeż-
dżalni wodnej, wymiana części pły-
tek i główek prysznicowych
■ GOSIR Hala sportowa - remont
wentylacji, wymiana paneli w koryta-
rzu głównym, modyfikacja konstruk-
cji zawieszenia lamp oświetleniowych
w hali, montaż folii przeciwsłonecz-
nych w oknach hali oraz wymiana si-
łowników w świetlikach dachowych.
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WYKAZ PLANOWANYCH INWE
Drogi gminne

■ ul. Dębowa od ul. Czeremchowej
do ul. Jodłowej
■ aleja Kalin od ul. 1-go Maja do
ul. Rejtana oraz od al. Kasztanów
do wiaduktu
■ Plac Piłsudskiego w Piasecznie

oraz Skwer Kisiela
■ ul. Bukowa od ul. Granicznej do
al. Kasztanów
■ ul. E. Orzeszkowej na odcinku od
ul. Żeromskiego do Straży Pożarnej

■ ul. Żeromskiego od obwodnicy
w kierunku oczyszczalni ścieków
■ ul. Mazurska od ul. Staszica do
ul. Chyliczkowskiej
■ ul. Towarowa od stacji PKP do 
ul. Nadarzyńskiej
■ ul. Pomorska od ul. Stołecznej do
ul. Krzywej
■ al. Pokoju od ul. Pod Bateriami
do ul. Wilanowskiej
■ ul. Orzechowa od ul. Modrze-
wiowej do al. Kasztanów
■ ul. Poniatowskiego - od łącznika
z ul. Dworcową do ul. Nadarzyńskiej
■ ul. Nadarzyńska od ul. Wojska
Polskiego do ul. Kościuszki wraz
z rondem
■ ul. Matejki od ul. Kopernika do
Placu Wolności
■ ul. Wyspiańskiego od Placu Wol-
ności do ul. Pomorskiej
■ ul. Wesoła od ul. Granicznej do

al. Pokoju
■ ul. Stanisława Kostki w Złotokłosie
od. ul. Runowskiej do ul. Traugutta
■ ul. Julianowska od ul. Przesmyc-
kiego do ul. Kameralnej - projekt
oraz budowa chodnika i ścieżki ro-
werowej

■ ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu -
projekt
■ ul. Wilanowska oraz ul. Jeziorki
w Zalesiu Dolnym - projekt
■ ul. Powstańców Warszawy - projekt

■ ul. Kusocińskiego przy Ogródku
Jordanowskim - projekt parkingu
wraz z odwodnieniem i oświetleniem
■ ul. Marusarzówny - projekt ciągu
pieszo-jezdnego w rejonie Gimna-
zjum nr 1. 
■ ul. Bociania od ul. Albatrosów do
ul. Powstańców Warszawy
■ ul. 3 KDD w Józefosławiu między
ul. Spacerową i ul. Julianowską -
projekt
■ ul. Kauna od ul. Żeromskiego do
ul. Staszica
■ ul. XXI Wieku w Józefosławiu od
ul. Julianowskiej do ul. Wilanow-
skiej - projekt
■ ul. Pastelowa w Józefosławiu -
projekt

Oświetlenie ulic, 
placów i dróg

■ ul. Królewska w Wólce Pęcherskiej
■ ul. Myśliwska w Jesówce
■ ul. Przy Akacjach w Woli Goł-
kowskiej
■ ul. Wrzosowa, ul. Brzezińska, 
ul. Kruczkowskiego, ul. Laurowa, 
ul. Zielony Krąg w Piasecznie
■ ul. Nad Stawem, ul. Pogodna, 
ul. Różanego Ogrodu w Chylicach, 
■ ul. Parkowa w Zalesiu Górnym
■ ul. Pracka, ul. Różana i ul. Wod-
nika w Henrykowie Urocze 
■ ul. Grottgera w Złotokłosie
■ sygnalizacja świetlna na skrzyżowa-
niu ul. Geodetów, Ogrodowej i Grani-
towej oraz Tulipanów i Wiejskiej
■ ul. Mrokowska od ul. Łanowej do
ul. Granicznej w Szczakach
■ ul. Choinkowa, ul. Karczunkowa,
ul. Polna, ul. Żurawia, ul. Szybow-
cowa, ul. Sarmacka w Głoskowie
■ ul. Ceramiczna w Gołkowie
■ ul. Społeczna od ul. Mokrej do 
ul. Polnej w Henrykowie Urocze 
■ ul. Piaseczyńska od ul. Woje-
wódzkiej do ul. Ogrodowej w Wól-
ce Prackiej 
■ ul. Bajeczna i Główna w Bobrowcu
■ ul. Solidarności w Runowie 
■ ul. Pałacowa w Wólce Prackiej
■ ul. Tymiankowa, Sucha i Przy
Stawie w Kamionce

Dostarczanie wody

■ Projekt i budowa SUW z wła-
snym ujęciem przy ul. Geodetów
■ Projekt i budowa SUW Bobrowiec
■ Rozbudowa SUW Złotokłos

Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami

■ Koncepcja zagospodarowania
nieruchomości przy ul. Puławskiej
5 w Piasecznie
■ Budowa tanich budynków miesz-
kalnych przy ul. Krótkiej i Jerozolim-
skiej w Piasecznie, ul. Lipowej
w Bąkówce - opracowanie doku-
mentacji
■ Projekt wysokoparametrowej
preizolowanej sieci cieplnej w ulicy
Energetycznej
■ Przebudowa budynku po komen-
dzie policji
■ Projekt i rozbudowa budynku
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
■ Budowa budynku mieszkaniowe-
go socjalnego przy ul. Jerozolimskiej

■ Koncepcja parkingu wielopozio-
mowego na działce w rejonie sądu
i prokuratury rejonowej w Piasecznie
■ Budowa garażu i adaptacja do-
tychczasowego garażu na świetlicę
w budynku OSP Złotokłos
■ Budowa wyjścia awaryjnego i za-
plecza sanitarnego w budynku OSP
Jazgarzew
■ Projekt budynku dla OSP w Pia-
secznie

Oświata i wychowanie

■ Budowa stołówki ze świetlicą,
ogrodzenie terenu, wymiana na-
wierzchni boiska i wymiana posadz-
ki w sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej w Chylicach
■ Budowa piłkochwytów w Zespo-
le Szkół w Józefosławiu
■ Rozbudowa świetlicy i stołówki
w Szkole Podstawowej nr 5 w Pia-
secznie
■ Prace remontowe w Przedszkolu nr 1
■ Wykonanie nowego ogrodzenia
przy Przedszkolu nr 2
■ Wykonanie ekranów dźwięko-

Plac Piłsudskiego - stan obecny, przed remontem

fot. Ł. Wyleziński

Nowa sygnalizacja świetlna pojawi się na na skrzyżowaniu ul. Geodetów, Ogrodowej
i Granitowej oraz Tulipanów i Wiejskiej

fot. Ł. Wyleziński

Koncepcja przebudowy budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

Modernizacja budynku po byłej Komendzie Policji na potrzeby Ośrodka Kultury
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ESTYCJI NA LATA 2009-2011

chłonnych przy Przedszkolu nr 4
■ Prace remontowe w Przedszkolu nr 5
■ Zagospodarowanie terenu starej
części placu zabaw w Przedszkolu nr 6
■ Wymiana ogrodzenia przy Przed-
szkolu nr 8
■ Adaptacja pomieszczeń piwnicz-
nych na szatnie w Przedszkolu nr 10
■ Naprawa elewacji budynku
Przedszkola przy ul. Nefrytowej
■ Budowa ogrodzenia przy Przed-
szkolu nr 1
■ Budowa przedszkola w Zalesiu
Górnym przy ul. Młodych Wilcząt
■ Budowa Przedszkola nr 8 przy 
ul. Ks. Józefa
■ Rozbudowa przedszkola w Gło-
skowie z dwu na czterooddziałowe
■ Wymiana dachu w Przedszkolu
nr 3 w Piasecznie
■ Budowa gimnazjum w Gołkowie
■ Budowa sali gimnastycznej oraz

prace remontowe w Szkole Podsta-
wowej nr 1, budowa boiska do piłki
nożnej i placu zabaw w szkole pod-
stawowej w Głoskowie
■ Prace remontowe w szkole pod-
stawowej nr 2
■ Projekt nadbudowy, ocieplenia
i termomodernizacji w Zespole
Szkół Publicznych w Złotokłosie
■ Rozbudowa szkoły o budynek
gimnazjum przy szkole podstawo-
wej w Zalesiu Górnym
■ Projekt rozbudowy Zespołu Szkół
Publicznych w Jazgarzewie
■ Budowa boisk i wymiana dachu
w Gimnazjum nr 1
■ Projekt sali gimnastycznej, budo-
wa boisk ze sztucznej nawierzchni,
projekt bieżni i skoczni oraz projekt
odwodnienia i osuszenia budynku
w Liceum Ogólnokształcącym
■ Projekt i wykonanie skateparku
■ Budowa Gminnego Ośrodka

Szkolenia Młodzieży w Zalesiu Gór-
nym, w tym budowa boisk, bieżni,
placu zabaw i budynku zaplecza
■ Wykonanie projektu przyłącza
gazu oraz kotłowni gazowej
w Gminnym Obiekcie Sportowym
„Laura” Chylice
■ Modernizacja dachu nad halą
sportową GOSiR Piaseczno

Gospodarka ściekowa 
i ochrona wód

■ Kanalizacja Wólki Kozodawskiej
w rejonie Herbacianej Róży
■ Kanalizacja w Zalesiu Dolnym,
Gołkowie, Kamionce, osiedlu Orężna
■ Kanalizacja i wodociąg w Bo-
browcu
■ Rozbudowa kanalizacji podciśnie-
niowej w Głoskowie
■ Kanalizacja i wodociąg w Woli
Gołkowskiej i Robercinie

■ Kanalizacja sanitarna do budyn-
ków wielorodzinnych w Żabieńcu
■ Projekt kanalizacji wraz z oczysz-
czalnią ścieków dla wsi Złotokłos,
Szczaki, Wólka Pracka, Henryków
Urocze i Runów
■ Kanalizacja do budynków jedno-
rodzinnych w ul. Młynarskiej i ul.
17-go Stycznia w Piasecznie oraz ul.
Turkawki w Jastrzębiu
■ Projekt wodociągu i kanalizacji
w ul. Brzezińskiej, ul. Geodetów
i Chabrów w Piasecznie
■ Kanalizacja w Jagarzewie i Łbiskach
■ Budowa brakującej sieci kanaliza-
cyjnej i wodociągowej na obszarze
Piaseczna, Wólki Kozodawskiej, Za-
lesia Górnego, Jesówki, Żabieńca,
Siedlisk, Jastrzębia, Chylic, Józefo-
sławia, Julianowa

Kontynuowane będą inwesty-
cje w ramach projektu z Fun-
duszu Spójności, w tym:

■ Przebudowa i rozbudowa oczysz-
czalni ścieków w Piasecznie
■ Budowa magistrali wodociągo-

wej w ul. Mleczarskiej oraz rozbu-
dowa pompowni „Raszyńska” 
- roboty budowlane zakończone
■ Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Wólce Kozodawskiej - roboty bu-
dowlane zakończone
■ Budowa kanalizacji sanitarnej
w Zalesiu Górnym - etap VI i VIa
- roboty budowlane zakończone
■ Budowa kanalizacji sanitarnej
w Żabieńcu i Siedliskach - etap I
- roboty budowlane zakończone
■ Budowa kanalizacji sanitarnej
w Zalesiu Dolnym - etap II/2 
■ Budowa kanalizacji sanitarnej
w Chylicach
■ Budowa kanalizacji sanitarnej
w Zalesiu Dolnym - etap IV 
■ Budowa kanalizacji sanitarnej na
osiedlu Orężna - etap III
■ Budowa kanalizacji sanitarnej
w Żabieńcu i Jastrzębiu - etap II
■ Budowa kanalizacji sanitarnej
w Jesówce
■ Budowa kanalizacji sanitarnej
w Julianowie i Józefosławiu

Prasa odpadów w nowym budynku przeróbki osadów

W ramach projektu wybudowanych zostanie ponad 130 km sieci kanalizacyjnej

fot. Ł. Gadomski

Nowe przedszkole w Zalesiu Górnym przy ul. Młodych Wilcząt

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Gadomski

fot. Ł. Wyleziński
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Apel w sprawie ufundowania 
sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie

W związku ze zbliżającą się 90.
rocznicą powstania Policji Państwo-
wej w imieniu Społecznego Komite-
tu Fundacji Sztandaru zwracamy się
do wszystkich firm, instytucji oraz

mieszkańców gminy z serdeczną
prośbą o wsparcie inicjatywy ufun-
dowania sztandaru dla Komendy Po-
wiatowej Policji w Piasecznie.
W skład Komitetu wchodzą wszyscy
Burmistrzowie i Wójtowie z terenu
powiatu, Starosta Piaseczyński, Prze-
wodnicząca Rady Powiatu, Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w Pia-
secznie, Komendant Powiatowy Po-
licji oraz Przewodnicząca Towarzy-
stwa Przyjaciół Piaseczna. 

Fundusze na sztandar zbierane
są na specjalne konto otworzone
przez Towarzystwo Przyjaciół Pia-

seczna w banku PKO SA o numerze
03 1240 6351 1111 0010 2038
1500 z dopiskiem „sztandar”. 

Za zebrane fundusze zamówio-
ny zostanie sztandar zgodnie z obo-
wiązującym wzorem. Uroczyste
przekazanie sztandaru Komendzie
Powiatowej Policji w Piasecznie pla-
nowane jest podczas uroczystości
Święta Policji w 2009 r. 

Z wyrazami szacunku, Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w Pia-
secznie Dorota Wysocka-Jońska
oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pia-
seczno Józef Zalewski.

6
Dofinansowanie na budowę
przyłącza kanalizacyjnego
Zgodnie z Zarządzeniem nr OŚR 0151-1/09 Burmistrza Miasta i Gminy
Piaseczno z dnia 22 stycznia 2009 r. na terenie gminy Piaseczno rusza
program wspierania przedsięwzięć polegających na likwidacji zbiorni-
ków bezodpływowych i wykonaniu przyłączy do sieci kanalizacji sani-
tarnej. Właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o przy-
znanie dotacji w wysokości do 2 tys. zł z Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę takiego przyłącza. 

Z dofinansowania mogą skorzy-
stać osoby fizyczne posiadające tytuł
prawny do nieruchomości oraz nie
przekraczające kryterium dochodo-
wego w wysokości 1126 zł brutto na
osobę. Maksymalna kwota dotacji
wynosi 50 proc. kosztów inwestycji,
ale nie więcej niż 2 tys. złotych. 

Warunkiem ubiegania się o do-
tację jest złożenie wniosku i dołą-
czenie do niego następujących do-
kumentów: 
- warunków technicznych wykona-
nia przyłącza kanalizacyjnego, 
- dokumentu potwierdzającego po-
siadanie tytułu prawnego do nieru-
chomości, która będzie podłączona
do kanalizacji, 
- dokumentów zaświadczających
o dochodach wszystkich członków
rodziny (np. zaświadczenie o zarob-
kach z zakładu pracy, z ZUS, z OPS) 
- umowy na wywóz ścieków ze
zbiornika bezodpływowego i ra-
chunki z ostatnich trzech miesięcy.

Wnioskodawcy, którzy nabyli nieru-
chomość w terminie krótszym niż
3 miesiące przed złożeniem wnio-
sku, składają rachunki za wywóz
ścieków za okres od zakupu nieru-
chomości do złożenia wniosku. 

Po zweryfikowaniu wniosku
właściciel zostanie zaproszony do
podpisania w Referacie Ochrony
Środowiska i Gospodarki Rolnej
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
umowy dotacji. Zawarcie umowy
dotacji musi nastąpić przed zawar-
ciem umowy na odbiór ścieków
przez sieć kanalizacyjną. W przy-
padku wnioskodawców posiadają-
cych nieruchomość we współwła-
sności - umowę podpisują wszyscy
współwłaściciele nieruchomości lub
osoba posiadająca pełnomocnictwo
od pozostałych współwłaścicieli. Na-
stępnie wybrana przez właściciela
nieruchomości firma może przystą-
pić do likwidacji zbiornika na ścieki
oraz wykonania przyłącza kanaliza-

cyjnego. Po zakończeniu budowy
wnioskodawca składa oświadczenie
o zlikwidowaniu zbiornika bezodpły-
wowego w związku z wybudowa-
niem przyłącza. Do oświadczenia
należy dołączyć oryginały: protoko-
łu odbioru technicznego przyłącza,
umowy na odprowadzanie ścieków
i faktury potwierdzającej wysokość
wydatkowanej kwoty. Po dopełnie-
niu tych formalności dotacja zostaje
przekazana na konto wnioskodawcy
a oryginały dokumentów wracają
do wnioskodawcy. 

Dodatkowe informacje na ten
temat oraz wzór wniosku uzyskać
można w Referacie Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Rolnej Urzę-
du Miasta i Gminy Piaseczno pok.
84 i 85 na III piętrze, pod numera-
mi telefonu 022 70 17 662 oraz
022 70 17 660 

Wkrótce na 
www.piaseczno.eu 

Więcej pociągów 
Od dnia 12 stycznia Koleje Mazowieckie wpro-
wadziły zmiany w kursowaniu pociągów. Poni-
żej prezentujemy opis najważniejszych z nich: 

1. pociąg 2120 rel. Dęblin (3:10) -
Warszawa Zachodnia (5:30) będzie
kursował w dni powszednie w wy-
dłużonej relacji do Czachówka Po-
łudniowego (6:20) jako poc. 159, 
2. uruchomiony zostaje dodatko-
wy pociąg 9160 rel. Czachówek
Południowy (6:17) - Warszawa
Wschodnia (7:20) w (D) oprócz
wakacji, 

3. pociąg 151 rel. Warszawa
Wschodnia (7:01) - Czachówek Po-
łudniowy (8:00) będzie kursował
w dni powszednie w wydłużonej re-
lacji ze stacji Warszawa Falenica
(6:35) jako poc. 5040, 

Szczegóły zmian znajdą 
Państwo na stronie

www.mazowieckie.com.pl

OGŁOSZENIE
Gmina Piaseczno realizując założenia

polityki mieszkaniowej rozważa zakup
na wolnym rynku 40 mieszkań 

o standardzie socjalnym 
o powierzchni do 45 mkw. Firmy

posiadające odpowiednie lokale na
terenie gminy Piaseczno prosimy 

o składanie ofert do 
Urzędu Miasta i Gminy

Osoba do kontaktu: p. Elżbieta Makuszewska
Naczelnik Wydziału Utrzymania Mienia

Komunalnego i Zasobów Mieszkaniowych 
tel. 022 70 17 565, 

e-mail: makuszewska@piaseczno.eu 
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5,

05-500 Piaseczno I piętro pok. 33

KONKURS
RÓWNAĆ SZANSE 2009

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogól-
nopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu
„Równać Szanse 2009” Polsko-Amerykańskiej

Fundacji Wolności na wyrównywanie szans na do-
bry start w dorosłe życie młodzieży z terenów

wiejskich i małych miast do 20 tys. mieszkańców. 
O dotacje do 50 tys. zł na projekty rozpoczynające
się nie wcześniej niż 1 czerwca 2009 r. i trwające
nie dłużej niż do 30 listopada 2010 r. mogą ubie-
gać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane
w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiej-

skich i małych miast do 20 tys. mieszkańców. 
Termin składania wniosków 
upływa 27 lutego 2009 r. 

Informacje o konkursie znajdują się na stronie:
www.rownacszanse.pl

Internet 
dla każdego
Gminna sieć bezpłatnych punktów dostępu do
Internetu powiększona została o dwa nowe ter-
minale zlokalizowane w Centrum Handlowym
Fashion House przy ul. Puławskiej. 

Sieć bezpłatnych terminali in-
ternetowych liczy już pięć urzą-
dzeń ustawionych w różnych czę-
ściach miasta. 

Jak pokazują statystyki naj-
więcej osób przyciąga web-kiosk
ustawiony w Gminnym Ośrodku
Sportu i Rekreacji, z którego mie-
sięcznie korzysta ok. 900 osób.
Równie dużym zainteresowaniem
cieszy się punk dostępu w Cen-
trum Handlowym Auchan, z któ-
rego korzysta blisko 600 osób.
Z trzeciego urządzenia w Urzę-
dzie Miasta i Gminy korzysta mie-

sięcznie prawie 400 osób. 
Miejmy nadzieję że nowe

urządzenia pomogą w łatwym do-
stępie do informacji i umilą czas
zarówno naszym mieszkańcom
jak również osobom odwiedzają-
cym nasze miasto. 

Nowe urządzenia podobnie
jak te wcześniejsze zostały wypo-
sażone w nadajnik wi-fi pozwala-
jący na bezprzewodowy dostęp
do sieci w promieniu 100 metrów
od terminalu dla posiadaczy prze-
nośnych komputerów i urządzeń
odbiorczych. 

Nowy „infokiosk” w Centrum Handlowym Fashion House

fot. T. Pawlak
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OŚRODEK KULTURY W PIASECZNIE SERDECZNIE 
DZIĘKUJE ZA POMOC I ZAANGAŻOWANIE W XVII FINAŁ
WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY:
1. Całemu sztabowi WOŚP w Pia-
secznie, wszystkim wolontariuszom
ciężko pracującym na rzecz akcji,
a w szczególności 299 Szczepowi
Drużyn Harcerskich i Wędrowni-
czych, Pawłowi i Andrzejowi La-
chom, Michałowi Walczakowi, Łu-
kaszowi Jabconiowi i Eli Gotchold
2. Współpracownikom:
- pracownikom Urzędu Gminy
w Piasecznie 
- pracownikom Gimnazjum
Nr 2 w Piasecznie a zwłaszcza Pa-
niom Dyrektor Agnieszce Malarczyk
i Ewie Mozer i bardzo szczególnie
Panu Zbyszkowi Winkowi
- Dyrekcji i pracownikom Liceum
Ogólnokształcącego w Piasecznie
- Dyrekcji i pracownikom Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Piasecznie
- Dyrekcji i pracownikom GOSIR-u
- Grzegorzowi Szestowickiemu -
Pensjonat „U Joanny”
3. Artystom występującym podczas Fi-
nału: Ani Dąbrowskiej z zespołem, K.S. 

Grawitacja, teatrom: „Gagatki Be-
atki”, „Nic Ponad”, „ Łups”, „Bez
piątej klepki”, „Patataj”, „Hahahihi-
hehe”, „W skarpetkach”, „Zgraja
z Wiolinowej”. 
4. Piaseczyńskim służbom medycz-
nym i porządkowym: 
- Komendzie Powiatowej Policji
- Straży Miejskiej
- Agencji Ochrony „Securitypol”
- Państwowej Straży Pożarnej
- Ochotniczej Straży Pożarnej
- Harcerskiej Grupie Ratowniczo-
Medycznej
- Paniom Dorocie Kłos, Iwonie
Kujdzie i Agacie Marcinkowskiej za
opiekę medyczną
5. Właścicielom i kierownikom
sklepów na terenie Gminy Piasecz-
no, a zwłaszcza zarządowi „Au-
chan”, „Fashion House”, „Liroy
Merlin” i „Kaufland”
6. Firmie „LEGRO”, Panu Maria-
nowi Wrotkowi, Pani Małgorzacie

Roszkiewicz, Pani Annie Płocicy
i PSS „Społem”, Pani Magdalenie
Wojsław i sklepowi „Żabka”, „Klu-
bowi Dziecka” przy ul. Orężnej,
Piaseczyńskiemu Stowarzyszeniu
Rycerskiemu „Eodem Tempore”
7. Dyrekcji, nauczycielom, rodzi-
com i dzieciakom z: 
- Przedszkola Nr 9
- Przedszkola „Nutka”
- Przedszkola „Bajka”
- Przedszkola „Smyk”
- Przedszkola „Panda”
- Przedszkola „ Świat Bajek”
- Szkoły Podstawowej Nr 5
- Zespołu Szkół w Chylicach
- Gimnazjum Nr 4
- Zespołu Szkół w Złotokłosie
- Szkoły Podstawowej Nr 1
- Szkoły Podstawowej Nr 2
- Zespołu Szkół Rolniczych
8. Wszystkim ludziom dobrej woli,
a było ich bardzo wielu i oby nigdy
nie wątpili.

Inteligentne
lampy uliczne
Piaseczno i Bordeaux to dwie gminy, które we-
szły w skład międzynarodowego konsorcjum,
prowadzącego badania nad praktycznym wy-
korzystaniem najnowszych innowacyjnych
technologii w zakresie oświetlenia ulicznego. 

Inteligentny i energooszczędny
system oświetlenia ulicznego opar-
ty na diodach świecących LED - tak
brzmi tytuł projektu, w ramach któ-
rego Piaseczno i francuska gmina
Bordeaux staną się polem testo-
wym dla tworzonego we Francji,
inteligentnego systemu sterowania

oświetleniem ulicznym. W obu
miastach w kilku lokalizacjach zo-
stanie zamontowanych blisko 50
opraw świetlnych zbudowanych
z diod LED. Na tych oprawach
w warunkach rzeczywistych zosta-
ną przetestowane różne schematy
sterowania oświetleniem ulic.
W ten sposób twórcy systemu
i uczestniczące w projekcie gminy
zdobędą praktyczną wiedzę wyko-
rzystującą najnowsze rozwiązania
w dziedzinie oświetlenia. 

- Oprawy uliczne LED to nowo-
czesne lampy zbudowane z kilku-
dziesięciu świecących diod o średni-
cy 5 mm. Pojedyncza dioda pobiera
ok. 1W energii elektrycznej i świeci
w pełni regulowanym zakresem
barw przez ok. 50 tys. godzin.
W warunkach rzeczywistych jest to
blisko 14 lat - mówi Jacek Pošepny
koordynator projektu z ramienia
Gminy Piaseczno. 

- Ponadto pobiera ok. 50 proc.

mniej energii niż stosowane obec-
nie lampy sodowe i aż 70 proc.
mniej niż ciągle jeszcze obecne
w naszej gminie oprawy rtęciowe. 

Program badawczy rozpoczął
się w styczniu i potrwa do czerwca
2011 roku. Przewiduje się, że zasto-
sowane rozwiązania pozwolą zre-

dukować zużycie energii elektrycz-
nej nawet o 50 - 80 proc. System
będzie umożliwiał pełną regulację
intensywności świecenia lamp oraz
dostosowanie barwy i natężenia
oświetlenia do warunków atmosfe-
rycznych i obecności użytkowników
oświetlanego obszaru. 

Przewidywane efekty długoter-
minowe to możliwość finansowania
sukcesywnej wymiany starych lamp
poprzez uzyskane oszczędności na
zmniejszonym zapotrzebowaniu na
energię elektryczną. Poprzez sukce-
sywną wymianę starych - rtęciowych
lamp będzie można całkowicie wy-
eliminować szkodliwe dla zdrowia
i środowiska związki rtęci. Ponadto
zmniejszy się ilość emisji CO   i emi-
towanego przez oprawy ciepła.

Całkowity koszt projektu dla Pia-
seczna wyniesie blisko 70 tys. euro,
połowa tej kwoty będzie pochodzić
ze środków Unii Europejskiej. 

Tomasz Pawlak

 Wymiana oświetlenia ulicznego na zgodne z dostępnymi dziś nowo-
czesnymi technologiami mogłaby zapewnić Europie oszczędności rzędu
1-2 mld euro rocznie, co odpowiada redukcji emisji CO  o 4-8 mln ton,
ograniczeniu zużycia ropy naftowej o 14-18 mln baryłek rocznie lub
oszczędności energii równej rocznej produkcji 5-10 elektrowni o mocy
2 TWh/rok. 

 Średnio w 27 państwach Unii Europejskiej oświetlenie ulic pochłania
blisko 27 proc. całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną
a kolejne 30 proc. jest zużywane przez gospodarstwa domowe. 

 W gminie Piaseczno zamontowanych jest ponad 8 tys. lamp ulicz-
nych, z czego połowa to energochłonne lampy rtęciowe. Roczny
koszt energii elektrycznej zużywanej przez oświetlenie uliczne to bli-
sko 2,5 mln zł. 

Typowa oprawa LED o mocy 60 W

OFERTA PRACY
Dyrektor Przedszkola nr 6

w Głoskowie zatrudni 
od 15 lutego 2009 r. 

nauczyciela wychowania
przedszkolnego. 
Wymagane pełne

kwalifikacje. 
tel. (022) 757 81 82

Dyrektor Przedszkola Nr 6
mgr Agnieszka Sowińska

Informacyjny 

serwis 

internetowy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad uruchomiła serwis
informacyjny www.drogi.waw.pl,
w którym dostępne są aktualne
informacje na temat projektowanych,
realizowanych oraz istniejących dróg
ekspresowych, a także projektowanej
autostrady A-2 w województwie
mazowieckim. Można tu sprawdzić
dane na temat planowanej trasy
ekspresowej N-S „Puławska Bis”.
Zapraszamy do korzystania z serwisu.

2

2
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Maszerska przygoda

Psie zaprzęgi
Maciej Tomaszewski, mieszkaniec Zalesia Dolnego, promujący gminę
Piaseczno na międzynarodowych zawodach psich zaprzęgów, pochwa-
lić się może sukcesami zarówno startując w warunkach bezśnieżnych
(czyli tzw. Drylandach) jak i w zawodach średniodystansowych na śnie-
gu. Zdobyte tytuły, w tym aktualnego wicemistrza Polski, umożliwiły
mu otrzymanie krajowej mistrzowskiej klasy sportowej, posiadanie któ-
rej jest warunkiem wejścia do Kadry Narodowej.

Reprezentant Piaseczna swoją
pasję rozwija już od 12 lat. Pierwsze
starty z trzema psami - malamutami
zdopingowały go do powiększania
zaprzęgu. Obecnie trenuje z dzie-
sięcioma mieszańcami - niemieckimi
psami zaprzęgowymi, szybkimi, wy-
trzymałymi i posłusznymi. 

Sezon sportowy Maciej Toma-
szewski rozpoczął w październiko-
wych zawodach Pucharu Polski Dry-
land w Bydgoszczy. Po dwóch dniach
startów w klasie 8 psów uzyskał naj-
lepszy łączny czas i zajął I miejsce.
Drugie zawody w tym cyklu odbyły
się w Mysłowicach w okolicach Kato-
wic. W wyścigach, które rozegrano
15 i 16 listopada 2008 roku, Toma-
szewski uplasował się na III pozycji. 

Zakończeniem sezonu 2008
w sprintach w warunkach bezśnież-
nych były Mistrzostwa Polski w Kę-
dzierzynie - Koźlu. W dniach 
6 -7 grudnia 2008 ścigało się we
wszystkich kategoriach na 7 kilo-
metrowej trasie ponad 100 załóg.
Tomaszewski zajął II miejsce i tytuł
pierwszego wicemistrza Polski
w klasie A na rok 2008. 

W tym roku między 4 a 11
stycznia odbyły się ośmiodniowe
zawody GENESIS TOUR. Rozgry-
wały się one w Karpaczu (HU-
SQVARNA TOUR) oraz w czeskich
Strażnych (CHICOPEE TRAIL). Na
zawodników czekała trasa licząca

200 km, podzielona na sześć eta-
pów dziennych i dwa nocne. Każde
z miast miało oddzielną klasyfikację
i w obu Maciej Tomaszewski zajął
drugie miejsce. Niestety szanse na
pierwsze miejsce w klasyfikacji ge-
neralnej przepadły na 33 km etapu
w Czechach, kiedy to w wyniku
kontuzji psa zabrakło mu 16 minut
do zwycięstwa. 

Na tym nie kończy się przygoda
z psimi zaprzęgami. Mamy dopiero
środek zimy, więc przed naszym za-
wodnikiem jeszcze sporo planów do
zrealizowania. Szykuje się on do
startu w mistrzostwach Czech
w Decinie oraz w zawodach 
mid non-stop, gdzie do przejecha-
nia jest 100 km w ciągu jednego
dnia. Jeśli pozwolą na to warunki
śniegowe, rozegrać się może jesz-
cze wiele wyścigów, w których isto-
tą jest zgranie i zrozumienie między
człowiekiem a zwierzęciem. 

Małgorzata Idaczek

Czy wiesz, że…
■ W zawodach psich zaprzęgów uczestnicy startują w różnych kategoriach, w za-
leżności od liczby psów w zaprzęgu, ich rasy, długości trasy (sprinty - biegi na czas
na odcinku nie dłuższym niż 20 km, lub wyczerpujące midy - na kilkadziesiąt kilo-
metrów bez przystanku). Oprócz typowo zimowych wyścigów organizowane są
też zawody letnie, na których psy zamiast sań ciągną dwukołowe wózki. 
■ Polski Związek Sportu Psich Zaprzęgów zrzesza ponad 400 zarejestrowanych
zawodników z prawie 40 klubów. Nie mamy jeszcze zawodowych maszerów -
sportem tym zajmują się różne osoby, które muszą godzić go z normalną pracą. 
■ Miesięczne utrzymanie psa w profesjonalnym zaprzęgu kosztuje co najmniej
200-300 zł. Poważnym wydatkiem jest zakup sprzętu - profesjonalne sanie kosz-
tują ok. 2 tys. euro. 
■ Do najważniejszych psich wyścigów w Polsce należą Mistrzostwa Polski „Śla-
dem niedźwiedzia” w Bieszczadach oraz Mistrzostwa Europy na średnim dystan-
sie w Karpaczu. Na świecie słynne są: jeden z najtrudniejszych norweski bieg Fin-
nmarkslopet, w którym zawodnicy do pokonania mają tysiąc kilometrów; Idita-
rod na Alasce i kanadyjski Yukon Quest. 

WTOREK JAZZOWY  

Oktawia Kawęcka z zespołem
10 lutego o godz.
20.00 w Ośrodku
Kultury wystąpi
Oktawia Kawęcka -
wokalistka, flecist-
ka, a także aranżer
i lider własnego ze-
społu. Wykonuje
własne kompozy-
cje, szeroko pojęty
jazz oraz światowe
standardy muzyki
klasycznej, które
aranżuje łącząc
świeżość i nowatorstwo w podejściu ze zrozumieniem
i przywiązaniem do mainstream'owej tradycji jazzowej. Jej
cały repertuar zawiera utwory w jęz. polskim, angielskim,
francuskim, hiszpańskim, greckim, portugalskim, włoskim.
Ukończyła Podyplomowe Studium Jazzowe im H. Majew-
skiego w Warszawie. Studiuje na Akademii Muzycznej im.
F. Chopina w Warszawie. Urodzona w Radomiu, wystę-
puje na scenie od najmłodszych lat, zdobywając wiele na-
gród, na międzynarodowych i ogólnopolskich festiwalach.

Zmiany w bibliotece
W dniu 28 stycznia 2009 roku w związku z przejściem na emeryturę dy-
rektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie odbyła się uroczystość, na
której Pani Anna Mokrzycka przyjęła serdeczne podziękowania i gratu-
lacje od I zastępcy burmistrza Pana Bogdana Temoszczuka. Od lutego
stanowisko dyrektora obejmuje Pani Marzena Styczeń.

Wieloletnie doświadczenie Pani
Anny Mokrzyckiej przyczyniło się
w przeciągu kilku ostatnich lat do
uzyskania przez Bibliotekę wielu na-
gród i wyróżnień. Biblioteka docenio-
na została za ciekawe inicjatywy pro-
mujące czytelnictwo w tym m.in. uzy-
skała w 2006 r. tytuł Najpracowitszej
Biblioteki Mazowsza, zaś rok później
w konkursie „Z kartek szelestem” ty-
tuł Najaktywniejszej Biblioteki na Ma-
zowszu. W placówce prowadzone są
cykliczne spotkania autorskie dla dzie-
ci i dorosłych, wystawy, Piaseczyńskie
Dni Książki oraz Piaseczyńska Jesień
Poezji. Działają tu też dwa kluby: Po-
szukiwaczy Słowa oraz Miłośników
Filmu i Teatru w Filii Biblioteki Pu-
blicznej w Zalesiu Górnym. W ze-

szłym roku, podczas obchodów 60.
rocznicy istnienia Biblioteki, wręczona
została Pani Annie Mokrzyckiej od-
znaka „Zasłużonego dla kultury pol-
skiej”, przyznana przez Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. 

Pożegnanie dotychczasowej dyrektor Pani
Anny Mokrzyckiej

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: 
6 lutego godz. 11.30 i 12.30 Filharmonia Narodowa - Estrada 

Kameralna - sopran, tenor, fortepian, 
wstęp 4 zł

10 lutego godz. 20.00 Wtorek Jazzowy Ośrodka Kultury - 
Oktawia Kawęcka z  zespołem, wstęp 15 zł

13 lutego godz. 19.00 „Świeczowisko”, wstęp wolny

15 lutego godz. 16.00 Bajkowa Niedziela dla maluchów - Teatr 
Arkadia „Opowieści Pajączka 
Sebastiana”, wstęp - dzieci 10 zł, dorośli 5 zł

15 lutego godz. 20.00 KABARET DNO, wstęp 25 zł                       

17 lutego godz. 19.00 Wtorek Wydarzeń Ośrodka Kultury - 
„Piast & Grapa Gospel Family”, 
Fryderyk Babiński, wstęp wolny

20 lutego godz. 19.00 NUCLEAR PARTY - czyli taneczna impreza
rockowa - wstęp 5 zł

TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH 

GOSiR PIASECZNO, LUTY- 2009

7.02 10.00-16.00 GOSIR P-NO XI GRAND PRIX PIASECZNA 

W TENISIE STOŁOWYM

10.00-14.00 VIII GRAND PRIX PIASECZNA 

W PŁYWANIU - ST. KLASYCZNY, ZMIENNY

8.02 11.00-14.00 GOSIR P-NO MIĘDZYNARODOWE ZAWODY PŁYWACKIE: 

GOSIR P-NO - „DYNAMO -WODNIK” LWÓW

21.02 11.00-14.00 GOSIR P-NO PŁYWACKIE TROFEUM MAZOWSZA 

„ZŁOTY WYNIK”

28.02 9.00-18.00 GOSIR P-NO MISTRZOSTWA MAZOWSZA 

W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Sikorskiego 20

fot. T. Pawlak

fot. W. Gnus

Wicemistrz polski Maciej Tomaszewski ze swoimi Eurodogami


