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AKTUALNOŚCI

34. sesja 
Rady Miejskiej 
odbędzie się 

29 kwietnia 2009
o godz. 9:30

w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5

Informacji urzędowych 
z gminy Piaseczno 

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

internetowej
● na tablicach ogłoszeń

Wymień kartę miejską
w Piasecznie

● s. 3

Papieska rocznica

● s. 8

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

Sprawozdania z sesji RM     
● s. 2,3

Konsultacje społeczne

● s. 4

Konkursy przyrodnicze
● s. 5

Problem elektrośmieci

● s. 6

Wystawa Katyńska
● s. 7

Sprawozdanie z pracy
burmistrza ● s. 2

Kiermasz Wielkanocny po raz czwarty

W ramach kultywowania trady-
cji świątecznych i przybliżenia
mieszkańcom gminy dawnego rze-
miosła już po raz czwarty Miejsko-
gminny Ośrodek Kultury oraz Mu-
zeum Regionalne w Piasecznie or-
ganizują Kiermasz Wielkanocny.
Tradycyjnie już w Niedzielę Palmo-
wą na piaseczyńskim rynku rozsta-
wione zostaną stoiska handlowe
z pisankami, palmami wielkanocny-
mi, rękodziełem, wyrobami z wikli-
ny i domowymi wypiekami. Kier-
masz rozpocznie się o godz. 10.00
i potrwa do godz. 15.00. Podczas
kiermaszu prowadzone będą mini-
warsztaty, podczas których dzieci
i młodzież będą mogły nauczyć się,
jak własnoręcznie zrobić palmę czy
pisankę, stworzyć ciekawe ozdoby
wielkanocne, a także przygotować

stroiki czy kartę świąteczną według
własnego projektu. Na najmłod-
szych czekać będą zagadki wielka-
nocne. Atrakcją jak co roku będzie
rozstawiony na rynku stół wielka-
nocny z poczęstunkiem dla miesz-
kańców. Ogłoszone zostaną wyniki
konkursów wielkanocnych - na naj-
piękniejszą pisankę i palmę wielka-
nocną (godz. 11.00) oraz na najlep-
sze wypieki - mazurek i babę wiel-
kanocną (o godz. 14.00). Zgłoszone
do konkursu prace będzie można
zakupić (od godz. 11.00 sprzeda-
wane będą pisanki i palmy konkur-
sowe) oraz ich spróbować (po godz.
14.00 zapraszamy na degustację
konkursowych wypieków). Dochód
ze sprzedaży konkursowych prac
przekazany zostanie dla Fundacji
„Pomóż Dorosnąć”. 

Również w tym roku mieszkańcy Piaseczna będą mieli możliwość złożenia sobie życzeń
świątecznych i podzielenia się wielkanocnym jajkiem

Program imprezy: 

10.00 - ROZPOCZĘCIE KIERMA-
SZU WIELKANOCNEGO

10.00 - 15.00 - HANDEL NA KRA-
MACH: PISANKI, PALMY, OZDO-
BY WIELKANOCNE, RĘKODZIEŁO,
WYPIEKI, MIODY

11.00 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSÓW WIELKANOCNYCH
- KONKURSU NA PISANKĘ WIEL-
KANOCNĄ I PALMĘ; WRĘCZENIE
NAGRÓD (OD GODZ. 11.00 -
SPRZEDAŻ ZGŁOSZONYCH NA
KONKURS PALM I PISANEK) 

11.00 - 12.00 - PRZYJMOWANIE
WYPIEKÓW NA KONKURS- MA-
ZURKI I BABY WIELKANOCNE

12.00 - 14.00 - „MINIWARSZTA-
TY” - PALMY, PISANKI, OZDOBY
WIELKANOCNE

OK. 12.30 - ŻYCZENIA ŚWIĄTECZ-
NE BURMISTRZA - DZIELENIE SIĘ
JAJKIEM I POCZĘSTUNEK ŻUREM

14.00 - ROZSTRZYGNIĘCIE KON-
KURSU NA MAZUREK I BABĘ

WIELKANOCNĄ; OGŁOSZENIE
WYNIKÓW, POCZĘSTUNEK 

15.00 - ZAKOŃCZENIE KIERMA-
SZU WIELKANOCNEGO. 

W CIĄGU TRWANIA CAŁEJ IM-
PREZY PROWADZONE BĘDĄ
KONKURSY DLA DZIECI - ZA-
GADKI WIELKANOCNE. 

Snowboardzista z Piaseczna

Srebro na Uniwersjadzie w Chinach 
Wyniki sportowe mieszkańców naszej gminy z roku na rok są coraz lesze, w tym
roku poszerzyły się również o kolejną dyscyplinę, jaką jest snowboardcross.
Mieszkaniec Piaseczna, 21-letni Marcin Bocian, członek kadry Polski w snowboard-
crossie zdobył na tegorocznej Uniwersjadzie w Chinach srebrny medal. 

Na zawodach w Harbin Marcin pokazał, że
chłopak z nizin też jest w stanie osiągnąć świa-
towy poziom w sportach, do których potrzeba
wysokich i stromych gór. Uplasował się na dru-
giej pozycji tuż za Austriakiem Andreasem Lau-
seggerem i przed Szwajcarem Clemensem Bol-
li. Mateusz Ligocki był 9., natomiast Jan Poniń-
ski 11. Wspierany przez piaseczyńską firmę ZU-
MA.PL i Laola.info, znalazł środki finansowe na
treningi w górach i udało mu się osiągnąć suk-
ces na zawodach nazywanych Olimpiadą dla
Studentów. Miejmy nadzieję, ze jeszcze usły-
szymy o wynikach i będziemy mogli być dumni
z posiadania wśród swoich mieszkańców takie-
go sportowca. 

Snowboardcross jest dyscypliną olimpijską
od 2006 roku. Jest to jeden z najbardziej eks-
tremalnych sportów zimowych. Czterech za-

wodników startuje naraz i ściga się na jednym
torze składającym się zazwyczaj z wielu skoków
przez muldy, uskoki i inne ciężkie do pokonania
techniczne przeszkody. Sport ten jest bardzo
niebezpieczny i dynamiczny. Snowboardziści
muszą mieć bardzo dobre predyspozycje fizycz-
ne i psychiczne. Startują zazwyczaj w zbrojach
przypominających motocrossowe, kaskach
i ochraniaczach na kolana i nadgarstki. Wygry-
wa pierwsza osoba, która pokona „tor prze-
szkód”. Podczas pomiarów prędkości na tra-
sach dochodziły nawet do 90km/h przy
czterech zawodnikach jadących jednocześnie
obok siebie po wąskim torze. Wiąże się to z du-
żym prawdopodobieństwem wypadku. Marcin
Bocian, nasz reprezentant w tej konkurencji,
jest jednym z czołowych zawodników w Polsce
i w pierwszej dwudziestce zawodników w Eu-

ropie. Do Chin zakwalifikował się wraz z dwie-
ma koleżankami Pauliną Woźniak i Agatą Bugą
oraz Janem Ponińskim i Mateuszem Ligockim,
naszym olimpijczykiem. 

Medalista z Piaseczna - Marcin Bocian

fot. Ł. Wyleziński

fot. Z. Szarzyński



Rada zdecydowała o wniesieniu
skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu
Administracyjnego od wyroku Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie z dnia 23 stycznia 2009.

O prawie 96 tys. zł zwiększone
zostały wydatki na projekt LITES, sys-
tem inteligentnego i oszczędnego
oświetlenia ulicznego, w którym gmi-
na bierze udział. 

Piaseczno uczestniczy również
w projekcie „Let's talk - podniesienie
umiejętności językowych pracowni-
ków administracji samorządowej
z terenu powiatu piaseczyńskiego”.
Projekt jest finansowany w 95 proc.
ze środków Unii Europejskiej. Udział
gminy wyniesie 26 tys. zł przez cały
okres jego realizacji (do marca
2011). Rada zmieniła limity środków
na realizację tego projektu. 

Gmina jest również uczestnikiem
międzynarodowego projektu, pro-
wadzonego w partnerstwie z 16 in-
nymi miastami i instytucjami Europy
Centralnej, pn. „Efektywny energe-
tycznie, zintegrowany rozwój urbani-
styczny”. Projekt jest finansowany
w 85 proc. z funduszy europejskich
z programu INTERREG IV B. Celem
głównym projektu jest wymiana do-
świadczeń paneuropejskich w aktyw-
nym kształtowaniu mieszkaniowej
przestrzeni miejskiej. Projekt będzie
realizowany do 31 grudnia 2011.
Udział gminy wyniesie 30 tys. euro
w całym okresie jego realizacji. Rada
zwiększyła limity środków na realiza-

cję tego zadania. 
Na wniosek Zespołu Ekonomicz-

no-Administracyjnego Szkół zmienio-
ny został zakres rzeczowy wydatków
przeznaczonych na remonty w szko-
łach podstawowych i gimnazjach. 

O 2 tys. zł zwiększono wydatki
na wyrównanie wynagrodzeń pra-
cownikom, którym przed wejściem
w życie wyroku Trybunału Konstytu-
cyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r.
wypłacono zasiłki chorobowe. 

Uchwalony został regulamin wy-
nagradzania nauczycieli w placów-
kach oświatowych prowadzonych
przez gminę Piaseczno na 2009 rok. 

Oddalone zostały: 
- wezwanie pana Zdzisława Turow-
skiego do usunięcia naruszenia inte-
resu prawnego lub innego uprawnie-
nia zawartych w odwołaniu od
uchwały nr 690/XXV/2008 Rady
Miejskiej w Piasecznie z dnia 27
sierpnia 2008 r. 
- skarga pana Witolda Drożdża na
działalność Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno. 
Rada zdecydowała o przystąpieniu
do sporządzenia: 
- zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części Chylic, 
- miejscowego planu zagospodaro-
wania części Piaseczna dla obszaru
ograniczonego ulicami: Okulickiego,
Julianowską, granicą administracyjną
miasta Piaseczna oraz ulicami: Prze-
smyckiego, Żeglińskiego, Chylicz-

kowską, Armii Krajowej, 
- miejscowego planu zagospodaro-
wania części Piaseczna dla obszaru
ograniczonego ulicami: Orężną, Der-
dowskiego, Pomorską, Konopnickiej, 
- miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części Piaseczna
dla obszaru ograniczonego ulicami:
Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sien-
kiewicza, torami kolei Warszawa - Ra-
dom, Okrężną, od zachodu granicą
administracyjną gminy Piaseczno. 

Radni wyrazili zgodę na oddanie
w najem Polskiej Telefonii Komórko-
wej - CENTERTEL Sp. z o. o. na okres
20 lat, części nieruchomości, położo-
nej w Orzeszynie przy ul. Klonowej
12, w celu zainstalowania na części
powierzchni dachu urządzeń stacji
bazowej telefonii komórkowej. 

Rada zgodziła się także na: 
- nieodpłatne nabycie przez gminę Pia-
seczno od Agencji Nieruchomości Rol-
nych działki oznaczonej o powierzchni
0,2193 ha, położonej w obrębie ewi-
dencyjnym Karolin PGR z przeznacze-
niem pod drogę dojazdową, 
- sprzedaż w drodze bezprzetargo-
wej działek położonych w Piasecznie
przy ul. Granitowej, Szafirowej, Der-
dowskiego zabudowanych budynka-
mi mieszkalnymi na rzecz użytkowni-
ków wieczystych, 
- nabycie na rzecz gminy działki o po-
wierzchni 279 m. kw., przeznaczonej pod
drogę gminną we wsi Wola Gołkowska. 

Zmieniona została uchwała Nr

887/XXXI/2009 z dnia 28.01.2009 r.
w sprawie zarządzenia na terenie
gminy Piaseczno poboru opłaty skar-
bowej w drodze inkasa. 

Rada przyjęła rezygnację Prze-
wodniczącej Rady Miejskiej pani Do-
roty Wysockiej-Jońskiej i w związku

z tym odwołała ją z pełnionej funkcji.
W wyniku tajnego głosowania na
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Piasecznie wybrany został pan Mi-
chał Szweycer, którego wcześniej ra-
da odwołała z funkcji przewodniczą-
cego i członka komisji rewizyjnej. 

Burmistrz zatwierdził 
przetargi na: 

roboty dodatkowe w budowanym
4-oddziałowym Przedszkolu nr
8 w Zalesiu Dolnym przy ul. Księcia
Józefa nr 19. Wykonawca PBM IS-
BUD Józef Łatyfowicz z Pułtuska, za
cenę 190 000 zł brutto; 

bieżące utrzymanie dróg lokal-
nych, gminnych na terenie miasta
i gminy Piaseczno. Wykonawca Bu-
downictwo Drogowe Jarpol SA
z Warszawy; 

profilowanie dróg gruntowych na
terenie miasta i gminy Piaseczno.
Wykonawca Sas-Bud Kamil Sasin
z Milanówka; 

dostawę książek do księgozbioru
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Piaseczno i 8 filii. Grupa A5 Sp. z o.o.
z Łodzi, marża 33 proc. od ceny de-
talicznej; 

ewidencję dróg gminnych i mo-
stów na terenie gminy Piaseczno.
Wykonawca konsorcjum firm: Biuro
Badawczo-Projektowe Budownictwa
Komunikacyjnego „Transcomp” Sp.
z o.o. z Warszawy i Zakład Usług
Projektowych Want s.c. z Warszawy,
za cenę 248 880 zł; 

remont podbudowy ulicy Wenus
w Józefosławiu. Wykonawca firma
Fal-Bruk B.B.Z. Falenta Sp.j. z War-
szawy, za cenę 88 035 zł; 

roboty dodatkowe związane ze
wzmocnieniem fundamentów i kon-
strukcji stalowej sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej w Głoskowie.
Wykonawca Zakład Remontowo-
Budowlany Adam Konikiewicz z Pia-
seczna, za cenę 210 000 zł; 

wykonanie chodników z kostki be-
tonowej na ul. Watykańskiej w Sie-
dliskach i ul. Kopernika, ul. Wojska

Polskiego w Piasecznie. Wykonawca
firma Przedsiębiorstwo Budowlano-
-Telekomunikacyjne MBT Sp. z o.o.
z Marek, za cenę 305 287 zł; 

ułożenie nakładek bitumicznych na
ul. Orzechowej w Robercinie, ul. Je-
żynowej, ul. Jemioły w Woli Gołkow-
skiej. Wykonawca firma Fal-Bruk
B.B.Z. Falenta sp.j. z Warszawy, za
cenę 213 845 zł; 

wykonanie nawierzchni asfaltowej
na ul. Klonowej w Głoskowie. Wyko-
nawca firma P.I.B Drotech z Mińska
Mazowieckiego, za cenę 95 974 zł; 

dostawę materiałów do remontu
nawierzchni dróg gminnych na tere-
nie miasta i gminy Piaseczno w I pół-
roczu 2009 r. Wykonawca Firma
Usługowo-Handlowa „Auto-Serwis”
Piotr Wdowczyk z Radomia; 

wykonanie chodników z kostki be-
tonowej na ul. Leśne Boginki w Zale-
siu Górnym. Wykonawca firma Bu-
downictwo Drogowe Jarpol z War-
szawy, za cenę 96 521 zł; 

wykonanie podbudowy z tłucznia
na ul. Dobrych Sąsiadów w Antonino-
wie, ul. Kolejowej w Głoskowie, 
ul. Ustronie w Mieszkowie. Wykonaw-
ca Przedsiębiorstwo Usługowo-Remon-
towe „Ewbud”, za cenę 119 706 zł; 

remont nawierzchni z brukowca
kamiennego na ul. Dębowej w Zale-
siu Dolnym na odcinku od ul. Cze-
remchowej do ul. Jodłowej. Wyko-
nawca Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe „Dowbud-C” z Warszawy, za
cenę 137 035 zł; 

przebudowę al. Kalin - etap III na
odcinku od al. Kasztanów do wia-
duktu PKP w Piasecznie. Wykonawca
firma Fal-Bruk B.B.Z. Falenta sp.j.
z Warszawy, za cenę 1 494 952 zł; 

budowę oświetlenia przy ul. Wy-

czółkowskiego w Piasecznie. Wyko-
nawca Zakład Usług Elektrycznych
„Elprzem” z Konstancina-Jeziorna,
za cenę 56 361 zł.

Burmistrz ogłosił 
przetargi na: 

budowę oświetlenia przy ulicy Ba-
jecznej i Głównej w Bobrowcu; 

przebudowę ul. Poniatowskiego na
odcinku od ul. Nadarzyńskiej do łącz-
nika z ul. Dworcową w Piasecznie; 

budowę kanalizacji sanitarnej
w Wólce Kozodawskiej etap II część 4:
w ulicach Stary Sad i Droga Dzików; 

utrzymanie zieleni na terenie mia-
sta i gminy Piaseczno; 

konserwację i eksploatację rurocią-
gów, studzienek odwadniających
oraz usuwanie awarii drenarskich na
terenie gminy Piaseczno; 

wykonanie wielobranżowego pro-
jektu budowlanego i wykonawczego
ciągu ulic Wilanowska-Jeziorki na
odcinku od ul. Granicznej do ul.
Dworskiej o długości 1130 mb; 

wykonanie wielobranżowego pro-
jektu budowlanego i wykonawczego
ulicy Ptaków Leśnych na odcinku od
ul. Asfaltowej do ul. Granicznej
w Żabieńcu i od ul. Granicznej do
granicy gminy w Jastrzębiu o długo-
ści 2 860 mb; 

wykonanie podbudowy tłucznio-
wej na ul. Przebudzenia Wiosny, ul.
Jastrzębi Lot oraz ul. Tęczowej w Za-
lesiu Górnym; 

wykonanie nakładki bitumicznej na
ul. Szmaragdowych Żuków, ul. Si-
nych Mgieł oraz ul. Słonecznej w Za-
lesiu Górnym; 

odbiór wraz z załadunkiem, trans-
port i unieszkodliwienie płyt azbesto-
wo-cementowych z demontażu
obiektów z terenu gminy Piaseczno. 

W tym okresie burmistrz zaj-
mował się bieżącymi sprawa-
mi, m.in. odbyły się następu-
jące spotkania i wydarzenia
z udziałem burmistrza: 
3 lutego - spotkanie konsultantów
z firmy RDH Urbaniści i Architekci

z organizacjami pozarządowymi nt.
przygotowywanej koncepcji rewitali-
zacji centrum Piaseczna; 
5 lutego - uroczystości ślubowania
policjantów służby kandydackiej Od-
działów Prewencji Policji w Piasecznie; 
6 lutego - posiedzenie robocze zespo-
łu ds. strategicznych rozwiązań doty-
czących dochodów JST zorganizowa-
ne przez MSWiA i Komisję Wspólną
Rządu i Samorządu Terytorialnego; 
7 i 14 lutego - wolne zebrania spra-
wozdawcze OSP Grochowa i Chojnów; 
10 lutego - posumowanie XIV edycji
konkursu „Poznajmy się bliżej” dla
uczniów szkół podstawowych z tere-
nu całego powiatu zorganizowanego
wspólnie z Komendą Powiatową Po-
licji w Piasecznie; 
11 lutego - spotkanie z księdzem ku-
ratorem Sylwestrem Jeżem z Katolic-
kiego Zespołu Edukacyjnego Archi-
diecezji Warszawskiej nt. sytuacji
w szkołach katolickich na terenie
gminy Piaseczno; 
15 lutego - koncert i aukcja „Po-
móżmy sąsiadom” zorganizowany
przez sołtysa i radę sołecką oraz
mieszkańców w Zalesiu Górnym; 
16 lutego - spotkanie z władzami
gminy Sulejówek nt. budynku wielo-
rodzinnego realizowanego przez
spółkę Domek z Radłowa pod Ostro-
wem Wielkopolskim; 
22 lutego - spotkanie dotyczące wrę-
czenia Miejskiemu-Gminnemu Ośrod-
kowi Pomocy Społecznej certyfikatu
„Centrum Aktywności Lokalnej”; 
24 lutego - jubileusz 103. urodzin p.
Stanisława Krawca. Czcigodnemu ju-
bilatowi złożono życzenia oraz prze-
kazano drobne upominki; 
25 lutego - otwarcie salonu firmo-
wego Viessmann w Piasecznie; 
27 lutego - spotkanie z mieszkańcami Za-
lesia Górnego, którzy w ramach koncertu
charytatywnego i aukcji zebrali środki fi-
nansowe i wręczyli sąsiadom poszkodo-
wanym w pożarze; 
27 lutego wiejskie zebranie wyborcze
w Szczakach. Na sołtysa ponownie zo-
stał wybrany pan Bernard Kiliańczyk; 

28 lutego - otwarcie Mistrzostw Mazow-
sza w halowej piłce nożnej kobiet zorga-
nizowanych przez GOSIR Piaseczno; 
28 lutego walne zebranie spra-
wozdawcze OSP Jazgarzew; 
3 marca - Energetyczne Forum Sa-
morządów zorganizowane przez PGE
Dystrybucja Warszawa - Teren; 
5 marca - spotkanie z okazji Dnia
Kobiet zorganizowane przez Zarząd
Powiatowy Związku Kombatantów
w Piaseczni; 
7 marca - zjazd sprawozdawczo-
-wyborczy PTTK w Piasecznie 
7 marca - zebranie sołeckie w Gołkowie;
7 marca - otwarcie nowego komplek-
su sportowo-rekreacyjnego TUAN
CLUB SPORT i SPA w Józefosławiu; 
10 marca - spotkania z okazji Dnia
Kobiet i Dnia Inwalidy zorganizowa-
ne przez Zarząd Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Piasecznie; 
11 marca - spotkanie konsultacyjne
ze słuchaczami Uniwersytetu III Wie-
ku zorganizowane wspólnie z holen-
derską firmą RDH nt. zamierzeń re-
witalizacyjnych centrum Piaseczna; 
12 marca - spotkanie konsultacyjne
z przedsiębiorcami nt. zamierzeń re-
witalizacyjnych centrum Piaseczna; 
14 marca - otwarcie VIII Mazowiec-
kich Drużynowych Zawodów Pły-
wackich o Puchar Prezesa Polskiego
Komitetu Olimpijskiego oraz zawo-
dów drużynowych GOSIR Piaseczno
- Młodzieżowa Reprezentacja Klu-
bów Pływackich Lwowa.

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 32. 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 28 stycznia do 18 marca 2009 r.

Sprawozdanie z 11. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

25 marca 2009 r. radni zebrali
się by podjąć uchwałę o podwyż-
szeniu kapitału zakładowego
Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie. Ustano-
wione zostały nowe udziały o war-
tości nominalnej 500 zł każdy,
o łącznej wartości niecałych 32 mln

zł. W celu pokrycia nowych udzia-
łów w podwyższonym kapitale za-
kładowym rada wyraziła zgodę na
wniesienie wkładu niepieniężnego,
stanowiącego majątek gminy,
w postaci części sieci i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych
o wartości 31 859 601 zł.

Informacja o robotach w Julianowie
Roboty kanalizacyjne na ul. Geodetów zostały zakończone, natomiast

odtworzenie nawierzchni jezdni będzie prowadzone przy sprzyjającej aurze
(dodatnie temperatury oraz brak opadów). Końcowy termin wykonania na-
kładki asfaltowej na ulicy Geodetów pomiędzy Wilanowską a Julianowską
przewidywany jest do 20.04.2009r. 

Roboty dotyczące kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz remontu wo-
dociągu będą prowadzone na ul. Julianowskiej pomiędzy Geodetów a Ka-
meralną na całej szerokości jezdni, w odcinkach 150 metrowych po położe-
niu warstwy ścieralnej na ulicy Geodetów i uruchomieniu zastępczej trasy
dla autobusów od 20.04.2009 r. 

Ulica będzie zamknięta dla normalnego ruchu, możliwy będzie jedynie do-
jazd do poszczególnych posesji. Na odcinku od Przesmyckiego do Okulickie-
go roboty prowadzone są od 23.03.2009r. również na całej szerokości jezdni. 

O wszelkich zmianach lub utrudnieniach gmina będzie sukcesywnie
powiadamiać. 



W związku z rezygnacją pani
Honoraty Kalicińskiej z funkcji sołty-
sa Żabieńca Rada Miejska wprowa-
dziła zmiany w uchwale Nr
821/XXVIII/2008 z 19 listopada
2008 r., wyznaczając nowego sołty-
sa pana Adama Marciniaka na inka-
senta w sołectwie Żabieniec. 

Radni przeznaczyli 500 tys. zł
na zakup samochodu pożarniczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Złotokłosie. 

O ponad 11 mln zł zwiększone
zostały wydatki na program gospo-
darki wodno-ściekowej w Piasecznie,
z czego 10,5 mln to kwota niewyko-
rzystanego kredytu w 2008 roku.
Niewykorzystanie środków z kredytu
spowodowane było przedłużeniem
czasu potrzebnego na ukończenie za-
dania I „ Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Piasecznie”.
Wydłużenie terminu wynikało z trud-
ności w prowadzeniu robót na czyn-
nej oczyszczalni ścieków w taki spo-
sób, aby nie pogorszyła się jakość od-
prowadzonych ścieków, oraz z pro-
blemów z dostawą zagranicznej su-
szarni osadów. Przesunięcie termi-
nów nastąpiło również w zadaniach
polegających na modernizacji oczysz-
czalni ścieków w Wólce Kozodaw-
skiej oraz budowie sieci kanalizacyj-

nej w Zalesiu Górnym etap VI i VIa. 
Na wniosek Wydziału Utrzyma-

nia Dróg i Transportu Publicznego
o 250 tys. zł wzrosły wydatki na ewi-
dencjonowanie dróg gminnych. 

W związku z rosnącym kursem
euro radni zwiększyli dochody gminy
o ponad 4 mln zł. 

Rozszerzony został zakres rzeczo-
wy zadania „Ul. Julianowska projekt
i budowa ścieżki rowerowej i chodni-
ka od ul. Przesmyckiego w Piasecznie
do ul. Kameralnej w Józefosławiu”
o fragment ul. Kombatantów o dłu-
gości około 100 m. 

W związku ze spłatą pierwszej
raty kapitałowej do Banku Ochrony
Środowiska, która przypada na listo-
pad 2009, Rada zwiększyła przycho-
dy i rozchody budżetu gminy o kwo-
tę 2,2 mln zł. Kredyt z Banku Ochro-
ny Środowiska jest kredytem prefe-
rencyjnym z dopłatami z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. 

Rada uznała za bezzasadne skar-
gi pana Waldemara Wolańczyka wła-
ściciela firmy P.R.I. EKO-BUD z sie-
dzibą w Warszawie na działalność
Burmistrza Miasta i Gminy. 

Radni zdecydowali o przystąpie-
niu do sporządzenia: 
- zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego części
miasta Piaseczna zatwierdzonego
uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie
Nr 654/XXIV/2008 z 2 lipca 2008 r., 
- zmian w miejscowym planu zago-
spodarowania części Bobrowca. 

Nadano nazwy ulicom: Bretanii,
Alzacji, Normandii i Prowansji w Jó-
zefosławiu. 

Do kategorii dróg gminnych zali-
czone zostały drogi publiczne, dojaz-
dowe w Bąkówce. 

Uchylona została uchwała Nr
926/XXXII/2009 z 18.02.2009r.
w sprawie sprzedaży w drodze bez-
przetargowej działki położonej
w Piasecznie przy ul. Granitowej na
rzecz użytkownika wieczystego. 

Rada wyraziła zgodę na: 
- użyczenie na okres 25 lat działki,
o powierzchni 15 tys. m kw., położonej
w Głoskowie przy al. Abramowicza 1 -
na rzecz Klubu Sportowego „Victoria, 
- zamianę gruntów stanowiących
własność gminy Piaseczno położo-
nych w Żabieńcu o łącznej po-
wierzchni 338 m kw. - na nierucho-
mość stanowiącą własność pana Da-
riusza Lewandowskiego o po-
wierzchni 406 m kw. położoną rów-
nież w Żabieńcu, 
- wydzierżawienie w trybie bezprze-

targowym, na 3 lata gruntu o pow.
7 800 m kw., położonych przy 
ul. Mazurskiej, z przeznaczeniem
pod uprawy rolne, na rzecz dotych-
czasowego dzierżawcy, 
- nabycie na rzecz gminy działki
o powierzchni 170 m kw., pod dro-
gę gminną we wsi Wólka Kozodaw-
ska, stanowiącej własność pana
Pawła Lewickiego, 
- sprzedaż w drodze przetargu nie-
ograniczonego działki, o powierzchni
892 m kw., położonej w Piasecznie,
przy ul. Warszawskiej, z przeznacze-
niem pod mieszkalnictwo wielorodzinne
z usługami nieuciążliwymi, 
- zbycie w drodze przetargu nieogra-
niczonego nieruchomości gminnej
o powierzchni 770 m kw., położonej
w Piasecznie przy ul. Kościuszki,
przeznaczonej zgodnie z planem za-
gospodarowania pod zabudowę
mieszkaniowo-usługową, 
- nabycie na rzecz gminy nieruchomo-
ści o powierzchni 32 m kw., położonej
w Piasecznie, przy ul. Tulipanów
z przeznaczeniem pod drogę gminną. 
- zastosowanie oprocentowania
w wysokości 10 proc. w skali roku od
ceny sprzedaży na własność działki Nr
127/6, położonej w Józefosławiu przy
ul. Geodetów na rzecz użytkownika
wieczystego (oprocentowaniu podle-

ga niespłacona część ceny sprzedaży) 
- sprzedaż w drodze bezprzetargo-
wej działki położonej w Piasecznie
przy ul. Granitowej, o powierzchni
301 m kw, zabudowanej budynkiem
mieszkalnym oraz działki przyległej,
położonej przy ul. Szmaragdowej,
o powierzchni 77 m kw. na rzecz
użytkownika wieczystego. 
- sprzedaż w drodze bezprzetargo-
wej działki o powierzchni 34 m kw.,
położonej w Piasecznie przy ul. Ku-
socińskiego, zabudowanej garażem
na rzecz użytkownika wieczystego, 
- sprzedaż w drodze bezprzetargo-
wej działki, o powierzchni 476 m
kw., położonej w Piasecznie przy ul.
Topazowej, zabudowanej budyn-
kiem mieszkalnym na rzecz użytkow-
nika wieczystego. 

Rada powołała w skład komisji
rewizyjnej panią Dorotę Wysocką-
Jońską. Na wniosek komisji została
ona przewodniczącą komisji. 

Dokonane zostały zmiany opisu
granic obwodów głosowania utwo-
rzonych na terenie gminy Piaseczno
uchwałą Nr 309/VIIIN/2007 z dnia
13 września 2007 w sprawie zmian
w podziale gminy na obwody głoso-
wania, poprzez dopisanie nowych
nazw ulic. 

Sprawozdanie z 33. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
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Wymień kartę miejską
w Piasecznie!
Już nie trzeba fatygować się na ul. Senatorską lub do któregoś
z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM działających przy stacjach me-
tra w Warszawie. W maju będzie można otrzymać spersonalizowa-
ną Warszawską Kartę Miejską w Urzędzie Gminy przy ul. Kościusz-
ki 5. Takie rozwiązanie ułatwi mieszkańcom Piaseczna i okolic wy-
mianę kart i zaoszczędzi im czasu. 

W dniach 18-22 maja br. za-
chęcamy mieszkańców do skorzy-
stania z mobilnego punktu ZTM,
w którym całkowicie bezpłatnie
będzie można w godzinach 9.00 -
15.00 złożyć odpowiedni wniosek
wraz z aktualnym zdjęciem legity-
macyjnym, a następnie odebrać
spersonalizowaną Warszawską
Kartę Miejską. Osoby nieposiada-
jące zdjęcia będą miały możliwość
wykonania go na miejscu w go-
dzinach działania punktu. 

Zgodnie z uchwałą stołecznych
radnych (nr XLVII/1454/2009 z 15
stycznia br.) od 1 stycznia 2010 r.
imienne bilety okresowe (30- i 90-
-dniowe) będą kodowane wyłącz-
nie na kartach spersonalizowanych
- ze zdjęciem właściciela oraz z je-
go imieniem i nazwiskiem. 

Posiadacz osobistej karty
miejskiej nie będzie musiał już

pokazywać żadnych dodatko-
wych dokumentów podczas kon-
troli (wyjątkiem są osoby korzy-
stające z ulg) ani jej podpisywać.
Pasażerowie, którym zmieniły się
dane osobowe umieszczone na
karcie nie zapłacą za jej duplikat.
Duplikat będzie bezpłatny także
w przypadku, gdy karta uległa
zniszczeniu nie z winy pasażera,
a także po 10 latach od wydania
pierwszej karty (na tyle czasu jest
przewidziana jej trwałość). 

W przypadku zagubienia karty
można będzie ją zablokować
a niewykorzystaną część biletu
przenieść na jej duplikat (w cenie
10 zł) lub uzyskać zwrot pienię-
dzy. Dokonanie tej operacji bę-
dzie możliwe w siedzibie ZTM
przy ul. Senatorskiej. 

Spersonalizowaną kartę można

sobie zaprojektować za pomocą
kreatora znajdującego się na stro-
nie personalizacja.ztm.waw.pl. Za
pośrednictwem tej strony można
też wypełnić i wysłać elektronicz-
ny wniosek. 

Nową kartę można też otrzy-
mać w Punktach Obsługi Pasaże-
rów ZTM przy stacjach metra Cen-
trum, Świętokrzyska, Ratusz, Arse-
nał, Plac Wilsona, Marymont
i Młociny oraz w siedzibie ZTM
przy ul. Senatorskiej 37. 

Tablice z mapami

Na terenie gminy pojawiło się kolej-
nych 5 estetycznych, pooświetla-
nych gablot z mapami promocyjny-
mi miasta lub ościennych miejsco-
wości. Obecnie w gminie usytu-
owane są 3 duże tablice oraz 10
mniejszych i będzie ich sukcesywnie
przybywać. 

Lokalizacje tablic z mapami: 

Piaseczno
ul. Kościuszki przed Urzędem

Miasta
ul. Sikorskiego przed Gminnym

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
ul. Dworcowa przed stacją PKP
ul. Puławska w centrum miasta
skrzyżowanie ul. Puławskiej

i Geodetów

Zalesie Dolne
ul. Pod Bateriami naprzeciwko

kościoła
skrzyżowanie ul. Stołecznej i 3 Maja

Zalesie Górne
ul. Pionierów obok stacji PKP
ul. Pionierów naprzeciwko 

bazarku

Józefosław
ul. Ogrodowa naprzeciwko 

Kościoła
ul. Spacerowa obok szkoły

Głosków
ul. Millenium przed 

ogrodzeniem szkoły

Chylice
ul. Starochylicka 

naprzeciwko szkoły

fot. Ł. Wyleziński

Targi Turystyczne LATO 2009

Kolejka promuje gminę
W ostatni kwietniowy weekend

Piaseczyńskie Towarzystwo Kolei
Wąskotorowej promować będzie
walory turystyczne i kulturowe gmi-
ny Piaseczno na XIV Targach Tury-

styki i Wypoczynku LATO 2009.
W Centrum Targowo-Konferency-
jnym przy ul. Marsa 56 w Warszawie
na specjalnie urządzonym stanowi-
sku promocyjnym na uczestników

targów czekać będą niespodzianki.
Zobaczyć będzie można prawdziwą
drezynę, a także film promocyjny
Piaseczna. Rozdawane będą foldery
i gadżety z logiem Piaseczna. 
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Konsultacje społeczne w gminie Piaseczno

Sztuką jest dotrzeć… 
Na przeprowadzonych wspólnie z holenderską firmą konsultingową
RDH trzech warsztatach spotkało się i przedstawiło swoje poglądy bli-
sko 130 przedstawicieli lokalnej społeczności reprezentujących nurt or-
ganizacji pozarządowych, seniorów oraz przedsiębiorców działających
w Piasecznie. Spotkania poświęcone sprawom Piaseczna, tym aktual-
nym i oczekiwanym jako konieczne do rozwiązania w przyszłości, zor-
ganizowane zostały w ramach projektu na rzecz wzmocnienia i rozwo-
ju centrum miasta realizowanego przez władze Piaseczna we współpra-
cy z holenderskim biurem RDH Architekci Urbaniści. 

Przypomnijmy, że RDH skupia-
jące m.in. specjalistów z zakresu
planowania i rozwoju miejskiego,
urbanistyki oraz architektury, to
firma z 80-letnim doświadczeniem
specjalizująca się w realizacji kom-
pleksowych projektów na rzecz roz-
woju miast i regionów. Obecnie po-
maga gminie Piaseczno wypraco-
wać spójną koncepcję rozwoju cen-
trum miasta i przywrócenia mu tęt-
niącej życiem atmosfery. 

Burmistrz Piaseczna Józef Za-
lewski w przesłanych do przedsta-
wicieli lokalnych społeczności za-
proszeniach podkreślił znaczenie
realizowanego projektu jako bazy
dla przyszłych decyzji miasta, wy-
znaczających realne i pożądane dla

centrum Piaseczna kierunki rozwo-
ju społeczno-gospodarczego oraz
ładu przestrzennego. - Bardzo
ważne będzie w przyszłości przeło-
żenie wszystkiego, o czym rozma-
wiamy dzisiaj, na projekty i ich
konsekwentna realizacja - zazna-
czył burmistrz na otwarciu pierw-
szego spotkania 

Interaktywna forma warsztatów
odebrana została z dużym zaintere-
sowaniem i zaangażowaniem
uczestników. Każdy z przybyłych
gości przypisany został do jednej
z grup tematycznych, którym przy-
dzielono pytania. Wśród problema-
tyki postawionej w pytaniach od-
naleźć można było zagadnienia
związane z tożsamością, istotnymi

dla Piaseczna decyzjami, jakie nale-
żałoby podjąć, pomysłem na wyda-
rzenie, jakie mogłoby corocznie
przyciągać licznych gości spoza
miasta, cechami społeczności Pia-
seczna, tym, co Piaseczno może za-
oferować w przyszłości. 

- Nie sztuką jest czytać raporty
i sporządzać coraz to nowe plany,
sztuką jest dotrzeć do naszych am-
bicji, o czym myślimy i jakie są na-
sze ideały - powiedział prowadzą-
cy spotkanie warsztatowe Huub
Droogh Prezes RDH Architekci
Urbaniści, podkreślając tym sa-
mym wagę udziału społeczeństwa
w procesach decydujących o przy-
szłości miejsca zamieszkania, pracy
czy działalności pozazawodowej. 

W prezentacji Biura RDH,
wprowadzającej uczestników do
realizowanego projektu, poza
wnioskami płynącymi z pierwszych
badań nad Piasecznem, podkreślo-
no wagę historycznego aspektu
kształtowania struktury miasta, te-
go, co stanowić może dzisiaj jego
kapitał podstawowy, oraz koniecz-
ność znalezienia równowagi zarów-
no w sferze zabudowy, jak i ofero-
wanych mieszkańcom usług. Dużo
uwagi poświęcono sprawom cen-
trum miasta, istniejącym w mieście
kontrastom i powiększającym się
różnicom związanym z zagospoda-
rowaniem przestrzeni miejskiej. 

Warsztaty organizowane w ra-
mach projektu mają zachęcić do
współpracy w sposób motywujący
i inspirujący do twórczego myślenia,
a tym samym do wniesienia swoje-
go wkładu w realizowany projekt. 
- Społeczeństwo i komunikowanie
się z nim stanowią obok odpowied-
niej organizacji procesu pracy za-
sadniczy element każdego projektu
- podkreślił Huub Droogh. 

Tematy poruszane podczas
wszystkich spotkań, wokół których
toczyły się dyskusje uczestników
warsztatów, uwzględnione zostaną
w raporcie końcowym prac nad
projektem. 

Warsztaty w grupach są jednym z elementów konsultacji społecznych

Konkurs w Gimnazjum im. Jana Pawła II

Być człowiekiem pośród ludzi
Odkąd Gimnazjum nr 2 w Piasecznie ma swojego patrona - Jana Pawła II, stara
się budować tradycję szkoły związaną z osobą Wielkiego Polaka. Służy temu mię-
dzy innymi konkurs literacko - plastyczny na poziomie szkół gimnazjalnych, po-
święcony Papieżowi. W tym roku szkolnym odbywa się on po raz trzeci. Regula-
min konkursu nie ulega zmianie, a główne założenie to inspiracja życiem, nauką
lub twórczością Jana Pawła II. 

Do tej pory w konkursie udział
wzięła młodzież ze szkół w Piasecz-
nie, Nowej Iwicznej, Chylicach, Su-
lejówku, Nowym Dworze Mazo-
wieckim, Górze Kalwarii, Grodzisku
Mazowieckim oraz Prażmowie. 

2 kwietnia 2009 r. w naszej
szkole odbędzie się uroczyste roz-
strzygnięcie trzeciej edycji konkursu,
w tym roku organizowanego pod
hasłem: „Być człowiekiem pośród
ludzi”. Pierwsza edycja tego kon-
kursu miała miejsce 30 marca 2007 r.
i przebiegała pod hasłem: „Nic pięk-
niejszego ponad życie, a w życiu po-
nad dar miłości”, druga odbyła się
19 maja 2008 r. i jej mottem były
słowa: „Bo życie ma sens”. 

Honorowy patronat nad konkur-
sem objęli: Jego Ekscelencja ksiądz
biskup Tadeusz Pikus oraz burmistrz
miasta i gminy Piaseczno pan Józef
Zalewski. Celem konkursu jest: upo-

wszechnianie i rozwijanie twórczości
inspirowanej dorobkiem literackim
Patrona konkursu, pogłębianie
wśród młodzieży wiedzy o życiu,
działalności, twórczości i osobowości
papieża Jana Pawła II oraz aktywizo-
wanie miłośników sztuk pięknych
i literatury poprzez prezentowanie
i honorowanie ich dokonań. 

Idea i założenia konkursu są bar-
dzo szlachetne i chyba właśnie dla-
tego udało się nam pozyskać takich
sponsorów jak: Kuria Biskupia, Biu-
ro Promocji i Informacji przy Urzę-
dzie Miasta i Gminy Piaseczno,
Bank Spółdzielczy w Piasecznie, fir-
ma Probis, której prezesem jest pan
Waldemar Witkowski, oraz znana
wszystkim mieszkańcom Piaseczna
firma Natalia Gold, której właścicie-
lem jest pan Józef Czerniejewski. 

W poprzedniej edycji było 75
uczestników konkursu. Ilu gimnazja-

listów przyciągnie konkurs w tym ro-
ku? Jak wielu młodych ludzi wciąż in-
spiruje postać Jana Pawła II? Okaże
się w kwietniu. 

Organizatorki konkursu: 
Wioletta Grochowicz i Elżbieta Ostasiuk

Popiersie Jana Pawła II w Gimnazjum nr 2 

KAMPANIA „DOBRY RODZIC - DOBRY START” 
Gmina Piaseczno aktywnie włączy-

ła się w ogólnopolską kampanię „Do-
bry Rodzic - Dobry Start” prowadzoną
z inicjatywy fundacji Dzieci Niczyje.
W ramach akcji w kwietniu do szkół
i przedszkoli trafią materiały informacyj-
ne, a dla rodziców maluchów do lat
sześciu zorganizowane zostaną w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej bezpłatne warsztaty umiejętno-
ści wychowywania bez przemocy.
W ramach działań wspierających mło-
dych rodziców oraz tych, którzy dopie-

ro oczekują na dziecko, prowadzona
jest strona internetowa www.dobryro-
dzic.pl, na której opublikowano wiele
ciekawych artykułów o tym, co sprzyja
a co szkodzi prawidłowemu i zdrowe-
mu rozwojowi dziecka i jak w trudnych
sytuacjach zapanować nad swoimi
emocjami. Kampania ma na celu
uświadomienie rodzicom, że w razie
problemów związanych z opieką i wy-
chowaniem dziecka istnieje szereg in-
stytucji i organizacji, do których mogą
zwrócić się po poradę i pomoc. 

Rodzicom zainteresowanym
warsztatami polecamy kontakt
z działem pomocy psychologicz-
nej ośrodka pomocy społecznej,
tel. 022 750 33 08.

Niezwykły jubileusz

We wtorek, 24 lutego, niezwykły jubileusz 103. urodzin obchodził pan
Stanisław Krawiec, wieloletni mieszkaniec Zalesia Dolnego. Na uroczystości
zorganizowanej w domu rodzinnym jubilata w obecności najbliższej rodzi-
ny burmistrz miasta i gminy Piaseczno Józef Zalewski wraz z radnym Ge-
rardem Burzyńskim przekazali kwiaty, upominki oraz serdeczne życzenia
200 lat życia w zdrowiu i pogodzie ducha. 

Pan Stanisław Krawiec pochodzi z Podlasia. Z zawodu jest ogrodnikiem
i swoje umiejętności przez wiele lat wykorzystywał w opiece nad ogrodem
w Stołecznym Centrum Rehabilitacji w Konstancinie. 

fot. M. Idaczek

fot. arch. RDH

Moja przygoda w baśniowej krainie  
W lutym Przedszkole nr 5 w Piasecznie przystąpiło do konkursu „Mo-

ja przygoda w baśniowej krainie” zorganizowanego przez KINDER NIE-
SPODZIANKĘ, w ramach programu edukacyjnego „Mamo, Tato już
wiem, jak rozwijać wyobraźnię”. Program realizowany jest w 170 przed-
szkolach i w 170 szkołach w całej Polsce, a jego celem nadrzędnym jest
rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia. 

W konkursie udział wzięły pięciolatki z grupy III i sześciolatki z grupy
IV naszego przedszkola. 

16 marca 2009r. komisja konkursowa, drogą eliminacji, wyłoniła 3 lau-
reatów. Wśród nich znalazł się nasz sześciolatek Bartek Gieraziński, który
już w kwietniu, wraz z rodzicami i pozostałymi laureatami z Lublina i Jele-
niej Góry, spędzi weekend w tropikalnym parku wodnym w Niemczech. 

Bożena Topczewska 
nauczycielka Przedszkola nr 5 w Piasecznie

(pilot projektu) 
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Piaseczno już trzeci raz rozgromiło drużynę z Lwowa

Sukces drużyny ze Złotokłosu
3 marca 2008 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Integracji Europej-
skiej Lasów Państwowych w Jedlni Letnisko odbył się wojewódzki finał
VIII edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Za jego re-
alizację odpowiedzialny był Kozienicki Park Krajobrazowy.

Celem konkursu jest pogłębie-
nie wiedzy na temat parków i ich
roli w ochronie przyrody. 

Uczniowie zdobywają szeroką
wiedzę z zakresu ekologii, biologii
i geografii oraz umiejętności prak-
tyczne niezbędne w terenie. 

Zmagania zgromadziły wyłonio-
nych we wcześniejszych etapach
(szkolnym, gminnym i powiatowym)
reprezentantów poszczególnych
parków krajobrazowych z całego
Mazowsza. W leśnym otoczeniu
Puszczy Kozienickiej i w gorących
nastrojach do rywalizacji przystąpiło
pięć najlepszych drużyn reprezentu-
jących: Chojnowski, Mazowiecki,
Brudzeński, Nadbużański i Kozienic-
ki PK. Naszą gminę i Chojnowski
Park Krajobrazowy reprezentowała
drużyna uczniów z Gimnazjum
w Złotokłosie w składzie: Anna
Nguyen, Marcin Mrowiński, Angeli-
ka Palka, Agata Rogowska. Drużyny
walczyły o prymat pierwszeństwa,
nagrody i przejście do finałowego 
- ogólnopolskiego etapu konkursu. 

Zawodnicy mieli do wykonania
dwa zadania. Pierwsze, teoretyczne,
polegało na rozwiązaniu testu złożo-
nego z 25 pytań. 15 pytań dotyczyło
szczegółowej wiedzy ekologicznej,
przyrodniczej i geograficznej, nato-
miast zakres pozostałych obejmował

informacje na temat pięciu parków
krajobrazowych leżących w woje-
wództwie mazowieckim. Drugie za-
danie miało charakter praktyczny
i polegało na rozpoznaniu 10 gatun-
ków roślin i zwierząt chronionych. 

Podobnie jak w ubiegłych latach
zwyciężyła drużyna z Gimnazjum
w Złotokłosie, którą przygotowy-
wały Panie Jadwiga Strzelczyk i Iza-
bela Warska. Utytułowane Gimna-
zjum w Złotokłosie ma już spore
sukcesy w tym konkursie (w 2006 r.
- I miejsce w etapie ogólnopolskim,
a w 2005 r. - III). Dla zwycięzców
i uczestników konkursu przewidzia-
no bardzo atrakcyjne nagrody. 

Szkoła została nagrodzona ka-

merą cyfrową. Zawodnicy zwycię-
skiej drużyny otrzymali aparaty cy-
frowe i książki. Podwójnym zwy-
cięzcą okazał się Marcin Mrowiński,
który, uzyskując laur pierwszeństwa
ze swoją drużyną, wyróżnił się rów-
nież zdobyciem największej liczby
punktów indywidualnie. 

Uczniowie Gimnazjum w Złoto-
kłosie będą reprezentować Mazow-
sze podczas finału ogólnopolskiego
i uczestniczyć w tygodniowym po-
bycie w ramach „Zielonej Szkoły”
na Dolnym Śląsku. Wszystkim
uczestnikom konkursu gratulujemy
i mamy nadzieję, że również w tym
roku uczniowie potwierdzą swoją
wiedzę na szczeblu ogólnopolskim. 

Zwycięska drużyna wraz z opiekunem

Mecz pływacki Piaseczno - Lwów

Piaseczno górą

W ramach rewanżu za jesienne,
intensywne zwiedzanie Lwowa, dla
gości z Ukrainy przygotowany zo-
stał bogaty program poznawania
Piaseczna i okolic oraz Warszawy. 

Od strony sportowej pobyt
obejmował wspólne treningi pły-
wackie oraz start drużyn w Zawo-
dach Pływackich o Puchar Prezesa
PKOL, w którym udział wzięło 12
zespołów z całego Mazowsza.
Równolegle doszło do dwumeczu
GOSiR Piaseczno - Kluby Pływac-
kie Lwów. 

W punktacji PKOL I miejsce za-
jęła reprezentacja KS Ożarów Maz.
(jeden z czołowych klubów w Pol-
sce), a II miejsce - GOSiR Piaseczno
- komplet wyników na stronie
www.wmozp.pl. 

W rywalizacji GOSiR Piaseczno
- Kluby Lwów zwyciężyło po raz
trzeci Piaseczno, przegrywając z re-
prezentacją klubową Lwowa jedy-
nie sztafetę 4 x 50 m dowolnym
(czas Lwowian - 1: 59,47). Ale go-
ście obiecali, że we Lwowie, na 50-
-metrowym basenie, „złoją naszym
zawodnikom skórę”. Ekipa z Pia-
seczna wybiera się tam z rewizytą
we wrześniu. 

Zawody zakończyły się w hu-
morystycznej atmosferze, za brak
czepka upomniany został główny
organizator imprezy p. Wojciech
Kossowski, który niespodziewanie
dał krótki pokaz pływania w pełnym
ubraniu i zdobył tytuł „Mokrego M-
istera” - ubrani rywale niestety zdą-
żyli uciec. 

Psie zaprzęgi

Mistrzostwo w sprincie

Maciej Tomaszewski, maszer z Zalesia Dolnego, zdobył tytuł Mistrza
Polski w wyścigach sprinterskich psich zaprzęgów w klasie sześciu psów
bez podziału na rasy, podczas zawodów, które odbyły się w dniach 14-15
marca na trasach narciarskich Centralnego Ośrodka Sportu na Kubalonce. 

Reprezentant Polski, który na zawodach promuje gminę Piaseczno,
swoją pasję rozwija już od 12 lat. Obecnie trenuje z dziesięcioma mieszań-
cami - niemieckimi psami zaprzęgowymi, szybkimi, wytrzymałymi i po-
słusznymi. W grudniu zeszłego roku zdobył wicemistrzostwo Polski
w sprintach w warunkach bezśnieżnych. 

fot. M. Stawowczyk

Konkurs realizowany był na
dwóch poziomach: dla klas 4 - 6 szkół
podstawowych oraz 1 - 3 klas gimna-
zjalnych. Etap pierwszy i drugi realizo-
wane były na terenie szkół, natomiast
trzeci był etapem gminnym. Do ścisłe-
go finału, który odbył się 25 marca br.
na terenie Centrum Edukacji Kampi-
noskiego Parku Narodowego w Iza-
belinie, przeszło 32 uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych. 

Finałowa rozgrywka polegała na
rozpoznawaniu typowych roślin
i zwierząt Kampinoskiego Parku Na-
rodowego, a także eksponatów ro-
ślinnych i zwierzęcych. Po nieła-
twych zmaganiach wyłonieni zosta-
li laureaci. Na poziomie szkół pod-
stawowych I miejsce zdobyła Kami-
la Szczutowska ze Szkoły Podsta-
wowej im. Marii Konopnickiej
w Mrokowie, II miejsce zajęła Wik-
toria Zduńczyk ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. Księcia Janusza w Gó-

rze Kalwarii, natomiast III miejsce
zdobył Adam Miszkowski ze Szkoły
Podstawowej w Czaplinku. Na po-
ziomie szkół gimnazjalnych I miejsce
zdobyła: Anna Kowalczyk z Gimna-
zjum w Złotokłosie, II miejsce zajęła

Aleksandra Paulina Czupryniak
z Gimnazjum nr 1 im. Powstańców
Warszawy w Piasecznie, natomiast
III miejsce zdobyła Natalia Kielan
z Gimnazjum w Złotokłosie. Dyplo-
my i nagrody laureatom oraz
wszystkim wyróżnionym wręczał
dyrektor Kampinoskiego Parku Na-
rodowego - Jerzy Misiak oraz za-
stępca burmistrza - Bogdan Temosz-
czuk. Po emocjonującym konkursie
i posileniu się przy ognisku uczestni-
cy mieli okazję zwiedzić muzeum
Puszczy Kampinoskiej w Ośrodku
Dydaktyczno - Muzealnym w Grani-
cy. Wszystkim laureatom i finalistom
serdecznie gratulujemy. 

Anna Sikora
Międzywydziałowe Koło 

Naukowe Biologów SGGW

Na zaproszenie sekcji pływackiej Gminnego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w dniach 12-15 marca przeby-
wała w Piasecznie grupa młodych sportowców,
pływaków ze Lwowa. Pobyt przygotowali i zorga-
nizowali rodzice piaseczyńskich zawodników przy
wsparciu trenerów, GOSiR-u oraz władz miasta.

Z okazji jubileuszu Kampinoski Park Narodowy wraz z Urzędem Miasta i Gmi-
ny Piaseczno oraz Kołem Naukowym Biologów SGGW zorganizował konkurs,
którego głównym celem było poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży o faunie
i florze charakterystycznej dla terenu parku. Udział w konkursie wzięło aż 243
uczniów ze szkół z gminy Piaseczno oraz okolicznych miejscowości.

Kampinoski Park Narodowy utworzony został dokładnie 16 stycznia 1959
r. Teren Puszczy Kampinoskiej jest obszarem wyjątkowym - mało jest na
świecie obszarów cennych przyrodniczo położonych w tak bliskim sąsiedz-
twie stolicy państwa. Jest to jedyny park narodowy ulokowany na terenie
województwa mazowieckiego i drugi co do wielkości obszar chroniony tej
rangi w Polsce. Od 1999 r. Kampinoski Park Narodowy uznany został za
ostoję ptaków o randze europejskiej. Rok później teren Parku wraz z otuli-
ną został uznany przez UNESCO za „Światowy Rezerwat Biosfery” o na-
zwie „Puszcza Kampinoska”. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej obszar
Parku wszedł w skład sieci NATURA 2000. Mając taką „perełkę” w swoim
sąsiedztwie musimy o nią dbać. Nie da się jednak chronić Parku w należyty
sposób bez odpowiedniej wiedzy dotyczącej jego zasobów. 

Gmina Piaseczno za propagowanie wiedzy o KPN została uhonorowana pamiątkowym medalem,
który odebrał wiceburmistrz Bogdan Temoszczuk

Konkurs wiedzy przyrodniczej

50 lat Kampinoskiego Parku
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Mobilne punkty zbierania w gminie Piaseczno

Rozwiązanie problemu 
elektrośmieci

Zbierane są zużyte lub zepsute
urządzenia elektryczne i elektronicz-
ne, takie jak: sprzęt gospodarstwa
domowego, sprzęt audiowizualny,
komputerowy i oświetleniowy. 

Akcja rozpoczęła się pod ko-
niec marca w Żabieńcu i potrwa
do października br. Dokładny

harmonogram zbiórki zamiesz-
czamy poniżej. Przypominamy
też o stale funkcjonującym
punkcie oddawania elektrośmieci
przy ul. Technicznej 6 w Piasecz-
nie, obsługiwanym przez Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych
SITA Sp. z o.o.

Adres stałego punktu
zbierania elektrośmieci

Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych SITA Sp. z o.o.

ul. Techniczna 6
poniedziałek-piątek

godz. 7:00-18:00

Aby ułatwić mieszkańcom gminy Piaseczno pozbywanie się zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sposób zgodny z prawem,
ponownie ruszył bezpłatny mobilny punkt odbioru elektrośmieci.

Harmonogram odbioru zużytego sprzętu elektrycznego, 
elektronicznego, komputerów, RTV i AGD do unieszkodliwienia

Sprawozdanie 
z działalności Społecznego Komitetu
Renowacji Cmentarza Parafialnego w

Piasecznie w 2008 roku 
Rok 2008 był kolejnym okresem

owocnej pracy zespołu działaczy
społecznych skupionych w Komite-
cie Renowacji Cmentarza, dzięki
której widoczne są bardzo istotne
kolejne przemiany w przywróconej
skutecznie, miejmy nadzieję, trosce
o zabytkowy obiekt jako miejsce
kultu, pamięci i zapomnianej
uprzednio dbałości. Dziś można
mieć już przekonanie, że wieloletni
niechlubny okres dewastacji i de-
gradacji zabytku, który spowodo-
wał ratunkową inicjatywę Komite-
tu, mamy już za sobą, a utrzymanie
bieżącej dbałości stanie się nowym,
lokalnym i parafialnym dobrym
obyczajem. Wiele bowiem prac Ko-
mitetu ma charakter trwały, a utrzy-
manie ładu, szacunku i kontynuacja
troski jest przez to już znacznie uła-
twiona. Praca Komitetu i niezbędna
społeczna piecza osiągnęła swój cel.
Konsekwentnie i celowo podkre-
ślam rolę Komitetu, by utrwalić ją
w świadomości wszystkich, dla któ-
rych miejsca pamięci powinny pod-
legać szczególnej trosce oraz, by
rozwiać wszelkie wątpliwości przy
powoływaniu takich inicjatyw. 

Sezon rozpoczęliśmy dobrą in-
formacją z Zarządu Towarzystwa
Przyjaciół Piaseczna o przekazaniu
kwoty 9 464 zł na realizację zadań
Komitetu. 

Tragicznym wydarzeniem była
śmierć po długiej chorobie Prze-
wodniczącego komisji rewizyjnej
Pana Witolda Górniakowskiego,
który był człowiekiem wyjątkowo
operatywnym i skutecznym we
wdrażaniu niemal wszystkich zadań
technicznych, poza tym aktywnie
uczestniczył i pomagał w corocz-
nych kwestach Komitetu. 

W marcu Pan Andrzej Urbań-
czyk nieodpłatnie przestawił skrzyn-
kę zasilającą przy kwaterze Bohate-
rów II Wojny Światowej. Wystąpili-
śmy o zabranie z terenu cmentarza
szafy rozdzielczej oświetlenia mia-
sta kolidującej z planowaną alejką,
oraz skierowaliśmy wniosek do
Konserwatora Zabytków o zakwali-
fikowanie wytypowanych do wy-
cinki 26 chorych drzew. 

W kwietniu pozyskaliśmy spon-
sora na budowę nowego nagrobka
b. burmistrza Piaseczna - śp. Wacła-
wa Kauna. Elegancki granitowy po-
mnik wykonał i zmontował całkowi-
cie na swój koszt zakład kamieniar-
ski Pana Marka Szołtuna z Wągrod-
na, a przyznaną z gminy na ten cel
kwotę 15 000 zł przeznaczono na
odrestaurowanie innego zabytko-
wego pomnika. 

Firma Jarpol Pana Józefa Jaro-
szewskiego wykonała na preferen-
cyjnych warunkach wybrukowanie
320 m kw. gruntowych jeszcze
alejek, kończąc tym kilkuletnie
konsekwentne zadanie Komitetu.
Dodatkowo Pan Jaroszewski wy-
konał nieodpłatnie obudowanie
kostką brukową nowego pomnika
śp. Wacława Kauna. Nowy pomnik
został poświęcony na specjalnej
uroczystości. 

Wyegzekwowano tymczasowe
zamurowanie niedokończonego
ogrodzenia od strony hurtowni spo-
żywczej Pana Stefana Darczuka,
który nie wywiązał się z obietnicy
rozbiórki kolidującego z ogrodze-
niem nieformalnie niegdyś posta-
wionego budynku. Usunięto rów-
nież niedoróbkę powstałą przy bu-
dowie nowego muru północnego. 

Wytypowano kwaterę dla za-
bytkowych grobowców wymagają-
cych przeniesienia w niekolizyjne
miejsce. Prace porządkowe wyko-
nał nieodpłatnie Jarpol. W powsta-
łym lapidarium ustawiono już odre-
staurowany pomnik śp. Emilii Po-
mianowskiej. 

Listopadowa kwesta na dwóch
miejskich cmentarzach prowadzona
przez stałe załogi kwestarzy dała
wynik 14 050 zł.

W grudniu podjęto wycinkę 16
zakwalifikowanych przez konser-
watora drzew, która ze względów
pogodowych dla bezpieczeństwa,
zakończyła się w marcu 2009 r. 

Dokładną informację o gospo-
darowaniu środkami finansowymi
Komitetu zawiera odrębne spra-
wozdanie skarbnika. 

Przewodniczący Komitetu
Andrzej Rutkowski

Nadwyżka operacyjna Piaseczna
W rankingu Ogólnopolskiego Pisma Samorządu Teryto-
rialnego „Wspólnota”, dotyczącym nadwyżki operacyj-
nej w 2007 roku, miasto Piaseczno zajęło 3. miejsce
wśród miast powiatowych w Polsce. 

Nadwyżka operacyjna jest uwa-
żana za jeden z najważniejszych
wskaźników obrazujących sytuację
finansową jednostki samorządowej.
W projektach zmiany ustawy o fi-
nansach publicznych proponuje się
wykorzystywać ją do określania
zdolności kredytowej jednostek sa-
morządowych. 

Nadwyżka operacyjna to różni-
ca między bieżącymi dochodami
i wydatkami z budżetu danej jed-
nostki. Nadwyżka mówi nam dość
precyzyjnie, ile zostaje w kasie po
pokryciu podstawowych potrzeb
bieżących. Nie bierze przy tym pod
uwagę np. środków pochodzących
z jednorazowej sprzedaży gruntu

komunalnego, lecz jedynie regular-
ne wpływy do budżetu, na które
z dużym prawdopodobieństwem
można liczyć także w przyszłości.
Tak określoną nadwyżkę gmina mo-
że przeznaczyć na realizację dodat-
kowych działań - najczęściej na in-
westycje bądź na spłatę zadłużenia. 

W rywalizacji miast powiato-
wych Piaseczno zajęło 3. miejsce
z wynikiem 1553,15 zł nadwyżki
operacyjnej na jednego mieszkańca
w 2007 roku. Swoją pozycję w ran-
kingu poprawił również powiat pia-
seczyński, przeskakując z 18. miej-
sca za 2006 roku na pierwsze miej-
sce za 2007 roku z wynikiem
187,24 zł na osobę. 

Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybrane terminy czynności wyborczych - w związku z wyborami do

Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009.
- do dnia 8 maja 2009 r. - zgłaszanie kandydatów do
obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocni-
ków wyborczych; 
- do dnia 17 maja 2009 r. - powołanie przez wójtów
(burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych ko-
misji wyborczych, 
- od dnia 17 maja 2009 r. do dnia 24 maja 2009 r -
składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub
okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę
w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych
lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojsko-
we, a także ratowników odbywających zasadniczą
służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego za-
mieszkania, oraz przez policjantów z jednostek sko-
szarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz
Służby Więziennej pełniących służbę w systemie sko-

szarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wybor-
ców w miejscowości, w której odbywają służbę, 
- do dnia 24 maja 2009 r. - sporządzenie przez gmi-
ny spisów wyborców; 
- do dnia 28 maja 2009 r. - składanie przez wyborców
niepełnosprawnych wniosków o dopisanie ich do spisu
wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obsza-
rze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego za-
mieszkania, składanie przez wyborców przebywających
czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie nieza-
mieszkałych wniosków o dopisanie do spisu wyborców, 
- w dniu 7 czerwca 2009 r. godz. 8.00-22.00 -
głosowanie. 
Więcej informacji na temat wyborów: 
www.piaseczno.eu, www.pkw.gov.pl

Arkadiusz Czapski
Sekretarz Miasta i Gminy Piaseczno

Krew dla Lenki
9 kwietnia w godz. 11.00-16.00 przy ul. Kolejowej 1 w Piasecznie przed siedzibą firmy Wincanton, auto-
bus-ambulatorium kampanii społecznej Krewniacy będzie zbierał krew dla chorej na białaczkę małej Lenki
Kaczmarek. Dziewczynka ma bardzo duże szanse na wyleczenie. Dostaje co jakiś czas płytki krwi, które

pomagają jej walczyć z nowotworem, przeszła już transfuzje krwi, ale ciągle bardzo jej potrzebuje. Zachę-
camy mieszkańców Piaseczna do wsparcia tego szczytnego celu.
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Wystawa katyńska

Era Zadeptywania
Od 14 do 30 kwietnia w Konstancinie-Jeziornie odbędzie się wystawa
piaseczyńskiego artysty Roberta Lisowskiego pt. „Katyń 1940 - 2009 Era
Zadeptywania”. Obrazy, grafiki, dokumenty i pamiątki po pomordowa-
nych na Wschodzie zobaczyć będzie można w Centrum Animacji Misyj-
nej Księży Pallotynów przy ul. Leśnej 15-17.

Wystawie towarzyszyć będzie
seminarium poświęcone zmarłemu
kapelanowi rodzin katyńskich księ-
dzu prałatowi Zdzisławowi Pesz-
kowskiemu oraz oficerom Wojska
Polskiego, policjantom i artystom 
II Rzeczypospolitej z terenu Piasecz-
na i Konstancina. W skład komitetu
honorowego wystawy weszli m.in.
burmistrz miasta i gminy Piaseczno
Józef Zalewski oraz wiceburmistrz
Bogdan Temoszczuk. 

Ksiądz profesor Zdzisław Ja-
strzębiec Peszkowski urodził się
w roku 1918 w Sanoku. Syn Zyg-
munta i Marii z Kudelskich. Gim-
nazjum i liceum ukończył w mie-
ście rodzinnym, następnie podjął
studia i służbę w Szkole Podchorą-
żych Kawalerii w Grudziądzu. Brał
udział w kampanii wrześniowej II
wojny światowej jako podchorąży
kawalerii. Więzień Kozielska, unik-
nął Katynia. Oficer I Pułku Ułanów
Krechowieckich w II Korpusie Ar-
mii Polskiej. Przeszedł szlak wo-
jenny przez Rosję, Iran, Palestynę,
Irak, Egipt, Indie, Syrię, Liban, Ita-
lię i Anglię. 

Po II wojnie światowej studio-
wał w Oksfordzie, później w pol-
skim seminarium w Orchand La-
ke, na Uniwersytecie Winconsin,
University of Detroit i Polskim
Uniwersytecie na Obczyźnie.
Uzyskał stopień doktora filozofii
i magistra teologii. 

W 1954 roku został wyświęcony
na kapłana. Od tego roku profesor
teologii pastoralnej i literatury, języ-

ka polskiego w Seminarium św. Cy-
ryla i Metodego, oraz St. Mary`s
College. Był członkiem wielu orga-
nizacji naukowych i społecznych.
W roku 1966 został prezesem Po-
lish American Historical Association.
Duszpasterz młodzieży i licznych
grup polonijnych. 

Opublikował ponad 100 pozycji
z zakresu teologii, historii Polski, li-
teratury, filozofii. 

Założyciel i prezes Fundacji
Golgota Wschodu. Dzięki jego sta-
raniom mogły powstać cmentarze
wojskowe w Katyniu, Charkowie
i Miednoje, liczne pomniki i miej-
sca pamięci ku czci polskich ofice-
rów na polskiej ziemi i na obczyź-
nie, wśród Polonii. 

Od roku 1970 prałat domowy
Jana Pawła II. Zmarł 8 października
2007 roku. 

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r. z późn. zm.) zawiada-
mia się, że w związku z wpłynięciem wniosku: Gminy Piaseczno z siedzibą,
05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, 

Decyzją nr CP/5/09 z dnia 2009-03-26 ustaliłem lokalizację inwestycji
celu publicznego dla budowy oświetlenia ulicznego na słupach betonowych
wzdłuż ulicy Ustronie na działce nr ew. 1/1 położonej we wsi PGR Karolin. 
Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy doty-
czy, po zapoznaniu się z tematem mają prawo wniesienia odwołania od de-
cyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za moim
pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia niniejszego ogłoszenia. 

(Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do de-
cyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania
oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie). 

II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
Zdzisław Lis

UiA.BP.7331/G-231/69-04/09 - OGŁOSZENIE 

21 kwietnia 2009 r. godz. 20.00 - sala OK
Wtorek Jazzowy Ośrodka Kultury

NEW BONE to klasyczny kwin-
tet jazzowy z Krakowa, grają-
cy swój autorski program. Na
program koncertu złożą się
oryginalne kompozycje Toma-
sza Kudyka oraz utwory inspi-
rowane twórczością amery-
kańskich muzyków jazzo-
wych, m.in.: Horacego Silve-
ra, Milesa Davisa czy Wayne
Shortera. Koncert zespołu jest
nie lada gratką, zarówno dla
melomanów tego nurtu, jak
i zwykłego słuchacza. Skład zespołu: Tomasz Kudyk - trąbka, flugelhorn, Mar-
cin Ślusarczyk - saksofon altowy, Paweł Kaczmarczyk - fortepian, Maciej Adam-
czak - kontrabas, Arek Skolik - perkusja. Więcej na www.newbone.art.pl.

REWITALIZACJA CENTRUM PIASECZNA
Serdecznie zapraszam 

przedstawicieli młodzieży, jednostek oświatowych 
oraz instytucji kultury z terenu miasta 

zainteresowanych określeniem kierunków rozwoju centrum Piaseczna 
na spotkanie warsztatowe, w związku z realizowanym w Piasecznie

projektem na rzecz wzmocnienia roli centrum miasta i poprawy jego
funkcjonalności, które odbędzie się 7 kwietnia 2009 o godz. 14.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie, przy ul. Kościuszki 5. 

W spotkaniu wezmą udział doświadczeni specjaliści z holenderskiego
Biura RDH Architekci Urbaniści współpracujący z gminą Piaseczno 

w realizacji projektu.

Przedstawicieli młodzieży, oświaty i klutury chętnych do udziału 
w warsztatach proszę o zgłoszenia do 6 kwietnia br. do koordynatora
Pana Daniela Putkiewicza na adres e-mailowy: putkiewicz@piaseczno.eu

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

REWITALIZACJA CENTRUM PIASECZNA
Serdecznie zapraszam przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych

oraz zarządców nieruchomości z terenu miasta

zainteresowanych określeniem kierunków rozwoju centrum Piaseczna
na spotkanie warsztatowe, w związku z realizowanym w Piasecznie
projektem na rzecz wzmocnienia roli centrum miasta i poprawy jego

funkcjonalności, które odbędzie się 8 kwietnia 2009 o godz. 18.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie, przy ul. Kościuszki 5. 

W spotkaniu wezmą udział doświadczeni specjaliści z holenderskiego
Biura RDH Architekci Urbaniści współpracujący z gminą Piaseczno

w realizacji projektu. 

Przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomo-
ści chętnych do udziału w warsztatach proszę o zgłoszenia 

do 7 kwietnia br. do koordynatora Pana Daniela Putkiewicza na adres
e-mailowy: putkiewicz@piaseczno.eu

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Strefa ograniczonego użytkowania

Dochodzenie roszczeń
Informujemy, iż mieszkańcy posiadający działki i budynki w strefie ograniczonego
użytkowania utworzonej dla Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie mogą ubie-
gać się o odszkodowania z tego tytułu. Do 24 sierpnia 2009 roku można składać po-
zwy z roszczeniami przeciwko PP Porty Lotnicze. 

W rozporządzeniu nr 50 Woje-
wody Mazowieckiego o obszarze
ograniczonego użytkowania dla
Portu Lotniczego im. F. Chopina
w Warszawie prawodawca przewi-
dział, że właściciele nieruchomości
lub osoby posiadające inny tytuł
prawny do nieruchomości poniosą
w wyniku ustanowienia tego obsza-
ru szkodę. W konsekwencji możli-
we jest wystąpienie z żądaniem wy-
kupu nieruchomości lub wypłaty
odszkodowania z tytułu poniesionej
szkody. Prawo żądania wykupu lub
wypłaty odszkodowania ma właści-
ciel bądź użytkownik wieczysty każ-
dej nieruchomości położonej w tej

strefie, który w wyniku jej ustano-
wienia poniósł szkodę. 

Niezbędne warunki: 
I. Koniecznie trzeba udowodnić, że
osoba występująca z pozwem jest
właścicielem danej działki lub bu-
dynku. Można to zrobić okazując
na przykład akt notarialny, odpis
z księgi wieczystej lub inny doku-
ment potwierdzający własność. 
II. Trzeba udokumentować odpo-
wiednim zaświadczeniem, że nieru-
chomość położona jest w obszarze
ograniczonego użytkowania
(OOU), oraz sprecyzować - w któ-
rej ze stref OOU. 

III. Należy ustalić wartość poniesio-
nej szkody. Można zrobić to same-
mu lub skorzystać z pomocy eksper-
ta - rzeczoznawcy majątkowego lub
z dziedziny obrotu nieruchomościa-
mi. Taka ekspertyza, mimo, że wy-
daje się być kosztowna, w rzeczywi-
stości prowadzi do precyzyjnego
oszacowania wartości roszczenia,
co niejednokrotnie pozwala zaosz-
czędzić poważne kwoty w trakcie
rozstrzygania sporu. 

Więcej informacji na ten 
temat znaleźć można na stronie 

www.piaseczno.eu. 

Ks. prałat Zdzisław Peszkowski podczas wręczenia papieżowi płaskorzeźby Matki Boskiej Katyń-
skiej wykonanej na desce przywiezionej z Kozielska



Dla upamiętnienia czwartej rocz-
nicy śmierci papieża Jana Pawła II
przygotowane zostały uroczyste
obchody, których kulminacja odbę-
dzie się przy Krzyżu Papieskim
w Piasecznie. 

2 kwietnia zapraszamy miesz-
kańców do wspólnej modlitwy
w intencji beatyfikacji papieża Po-
laka. Uroczystości uświetnią wy-
stępy solistów Teatru Wielkiego
w Warszawie. 

Msze św. w intencji rychłej be-
atyfikacji Jana Pawła II: 

godz. 18.00 kościół pw. Matki Bo-
żej Różańcowej w Piasecznie (ul.
Słowicza) 

godz. 20.00 kościół pw. św. Anny
w Piasecznie (plac Piłsudskiego) 
Mszę św. uświetni program „W
rocznicę śmierci Jana Pawła II” z
udziałem artystów Teatru Wielkiego
w Warszawie Moniki Chabros, Elż-
biety Pańko w akompaniamencie:
Moniki Polaczek-Przestrzelskiej

godz. 21.10 Uroczystości przy
Krzyżu Papieskim (skrzyżowanie
ulic: Jana Pawła II i Puławskiej) 

Program uroczystości:
Zawiązanie wspólnoty: utwór „Ab-
ba Ojcze” - artyści Teatru Wielkiego
godz. 21.20 Program artystyczny
„Być człowiekiem pośród ludzi” -
młodzież z Gimnazjum nr 2 im. Jana
Pawła II w Piasecznie
godz. 21.37 Utwór „Cisza” - Piase-
czyńska Orkiestra Dęta (trąbka) 
godz. 21.40 Składanie wiązanek
godz. 21.50 Wspólna modlitwa

w intencji beatyfikacji papieża
Jana Pawła II
godz. 21.55 Zakończenie uroczy-
stości i błogosławieństwo -
Księża Dekanatu Piaseczyńskiego -
Ks. Prałat Z. Pruchnicki
Ks. Kanonik Dariusz Gas
godz. 22.00 - „Barka” - wspólne
wykonanie pieśni przy akompania-
mencie Piaseczyńskiej Orkiestry Dę-
tej oraz przy udziale Artystów Te-
atru Wielkiego
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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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IMPREZY: 
3 kwietnia - godz. 19.00 
Świeczowisko, wstęp wolny 

5 kwietnia - godz. 20.30 
Stanisław Szczyciński - Pasja wg św. Jana, kościół Matki Bożej Różańcowej 

w Piasecznie, wstęp wolny

5 kwietnia 2009 r godz. 10.00 - 15.00  - plac Piłsudskiego
KIERMASZ WIELKANOCNY

5 kwietnia 2009 r. godz. 16.00 - sala OK 
Zespół Artystyczny KOP „Pani Wiosna radosna” z cyklu „O czterech porach roku”

17 kwietnia 2009 r. godz. 10.00
Obchody Miesiąca Pamięci Narodowej                                

18 kwietnia 2009 r. godz. 17.30
Koncert Ogniska Muzycznego, wstęp wolny     

19 kwietnia 2009 r. godz. 16.00 - sala OK 
Teatr Forma - „Zając Wiercipięta”

21 kwietnia 2009 r. godz. 10.00
Festiwal Piosenki „O zdrowiu”

24 - 25 kwietnia 2009 r. - sala OK 
Przegląd Małych Form Teatralnych EFFKA

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

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Sikorskiego 20

TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH 

GOSiR PIASECZNO, KWIECIEŃ - 2009

4 kwietnia godz. 10.00-14.00 - GOSIR
VIII GRAND PRIX PIASECZNA W PŁYWANIU - 4. RUNDA : CRAWL - ZMIENNY

18 kwietnia godz. 9.00-18.00 - GOSIR
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ AMATORÓW O PUCHAR BURMISTRZA 

MIASTA I GMINY PIASECZNO

25-26 kwietnia godz. 10.00-13.00 - GOSIR
OTWARTE MISTRZOSTWA  POWIATU PIASECZYŃSKIEGO W PŁYWANIU 

25 kwietnia godz. 9.00-16.00 - GOSIR
27 kwietnia godz. 12.00-15.00 - GOSIR

KOSZYKARSKA LIGA SZKÓŁ ŚREDNICH - FINAŁY  

27 kwietnia godz. 12.00-15.00 - GIM 4 P-NO
MISTRZOSTWA GMINY PIASECZNO GIMNAZJÓW W RINGO

Paranienormalni w Piasecznie

Kabaret Paranienormalni powstał w 2004 roku w Jeleniej Górze. Tworzy go trzech mężczyzn, którzy, jak sami o sobie mówią - nie upra-
wiają satyry politycznej, natomiast bacznie obserwują przyrodę, zjawiska obyczajowe i społeczne oraz fenomeny popkultury. W 2008 r. zdo-
byli tytuł Świra w kategorii „Kabaret” za postać Mariolki. Rok wcześniej zajęli III miejsce i zdobyli tytuł Ściaka na Dąbrowskiej Ściemie Ka-
baretowej „Debeściak”. Kabaret wystąpi w piaseczyńskim Ośrodku Kultury w niedzielę, 19 kwietnia o godz. 20.00. Serdecznie zapraszamy.

4. rocznica śmierci Jana Pawła II

Papieska rocznica

Łotwa Open 2009
Kickbokserzy z Piaseczna mogą poszczycić się kolejnymi sukcesami - tym ra-
zem w twardych formułach full contact i K-1 rules. Na międzynarodowych za-
wodach Łotwa Open, które odbyły się 14 marca br. wywalczyli w sumie 5 me-
dali, w tym 4 złote i 1 srebrny.

Najwięcej pracy miał Michał Ja-
błoński - w kat. 75 kg wygrał w elimi-
nacjach dwie walki w full contact
i półfinał w K-1 rules. Joanna Gutow-
ska (60 kg) wygrała w K-1 rules przez
KO w pierwszej rundzie z Zawodową
Mistrzynią Świata z Ukrainy i jedno-
głośnie na punkty w full contact z Ło-
tyszką. Mariusz Niziołek (100 kg) sto-

czył dramatyczny, ale zwycięski poje-
dynek ze Szwedem. 

Reprezentanci z Piaseczna mieli
szansę aż na 5 złotych medali. W wal-
kach finałowych zabrakło szczęścia
Mariuszowi, który po wyrównanej
walce przegrał niejednogłośnie z Ło-
tyszem. Znakomicie spisali się nato-
miast Joanna i Michał. W finałach nie

dali szans przeciwnikom. Joanna po-
konała w full contact reprezentantkę
Łotwy a w K-1 rules Mistrzynię Euro-
py Alicję Piecyk z Wrocławia. Michał,
mimo choroby i licznych walk elimi-
nacyjnych, wygrał obie walki finało-
we w kat. wag. 75 kg. 

Więcej o sekcji na stronie: 
www.kbpiaseczno.pl Złoci medaliści z Piaseczna

www.paranienormalni.com


