
9  w r z e ś n i a ,  n r  6  ( 1 6 4 )  2 0 0 9 ,  I S S N  1 2 3 4 - 3 5 1 X

AKTUALNOŚCI

39. sesja 
Rady Miejskiej 
odbędzie się 

23 września 2009
o godz. 14:00

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

Zmiany w Piasecznie
● s. 4-5

Nowe publikacje
o Piasecznie ● s. 7

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

Sprawozdanie z sesji 

Rady Miejskiej ● s. 2,6

Sprawozdanie z pracy
burmistrza ● s. 3

Hey Piaseczno

Z okazji jubileuszu 580-lecia
nadania praw miejskich w sobotę
w Parku Miejskim przy ul. Chylicz-
kowskiej odbędzie się festyn, którego
zwieńczeniem będzie koncert grupy
Hey. Wcześniej na scenie od godz.
12 będą prezentowały się szkoły, sto-
warzyszenia, sołectwa oraz organiza-
cje pozarządowe. Równocześnie
w parku trwał będzie Piknik Sporto-
wy - składający się z rozgrywek spor-
towych, zabaw terenowych oraz me-
czu piłki nożnej. Podczas festynu
ustawione będą stoiska organizacji
działających w gminie, będzie można
zdobyć odcisk okolicznościowej pie-
częci i nabyć specjalnie wypieczone-
go na tę okazję Baranka Piaseczyń-
skiego - dzieło naszych piekarzy. Or-
ganizatorzy przewidują pokaz filmów

o Piasecznie, rajd samochodowy oraz
atrakcje dla dzieci. 

Zapraszamy mieszkańców do
zdmuchnięcia świeczek z ogromne-
go urodzinowego tortu, przygoto-
wanego specjalne na 580. urodziny
naszego miasta. Dzielenie tortu
rozpocznie się o 17.15. 

O godzinie 20. zagra zespół
Hey, który działa na polskiej scenie
rockowej nieprzerwanie od 1992 r.
Został on założony w Szczecinie
z inicjatywy Piotra Banacha. Woka-
listką jest Katarzyna Nosowska. Na
swoim koncie posiada cztery platy-
nowe i jedną złotą płytę, osiem Fry-
deryków oraz nagrodę Eska Music
Award 2008 w kategorii „Najlepszy
Rockowy Album Roku”. 

Kornel Kowalski
Liderka zespołu Hey - Katarzyna Nosowska

70. rocznica wybuchu
II wojny światowej

● s. 5

Wrażenia 
z Otwartych Ogrodów

● s. 6

Serdecznie zapraszamy wszystkich miesz-
kańców naszej gminy na piknik „Tu mieszka-
my - poznajmy się” oraz V Jarmark Piase-
czyński, które odbędą się 12 i 13 września
w Parku Miejskim. Na odwiedzających cze-
kają liczne konkursy z nagrodami oraz kon-
cert zespołu Hey. 

Nowa linia 
autobusowa 739

Opera w Złotokłosie

739 to nowa linia podmiejska, którą od 1 września
uruchomił Zarząd Transportu Miejskiego we współ-
pracy z gminą Piaseczno na trasie Metro Wilanowska
- Józefosław. W godzinach szczytu autobusy podjeż-
dżają na przystanki co 20 minut. Poza szczytem kur-
sują co blisko 30, a w dni wolne od pracy co 40 minut.
Dokładna trasa: Metro Wilanowska - Puławska - Geo-
detów - Wilanowska - Kameralna - Julianów.

fot. M. Wiśniewski

Aby uruchomić nową linię, prze-
budowana i dostosowana została in-
frastruktura techniczna dróg. Zmo-
dernizowano pętlę autobusową na
osiedlu Julianów, zdjęto progi zwal-
niające na ul. Geodetów oraz usta-
wiono nowe wiaty przystankowe
i obiekty małej architektury. 

Uruchomiono nowe przystanki: 
Agatowa 01 i 02, Wilanowska

01, Komety 01 i 02, Magnolii
01 i 02, Kameralna 01 i 02, XXI
Wieku 02, Julianów 01

Linia będzie dofinansowy-
wana przez władze gminy Pia-
seczno. Piaseczyńscy radni za-
rezerwowali już na ten cel środ-
ki w budżecie. Szczegółowy
rozkład jazdy według przystan-
ków dostępny jest na stronie
www.ztm.waw.pl



Pierwszą uchwałą Rada Miejska
w Piasecznie wezwała Józefa Zalew-
skiego do złożenia mandatu Burmi-
strza Miasta i Gminy Piaseczno. 

W związku ze zwiększeniem
części oświatowej subwencji ogólnej
radni zwiększyli wydatki na placów-
ki oświatowe z terenu gminy. Zde-
cydowali także o udzieleniu pomocy
finansowej w wysokości 300 tys. zł
dla województwa mazowieckiego
na wykonanie projektu przebudowy
drogi wojewódzkiej 722 od ulicy
Pomorskiej do Pułku IV Ułanów. 

Na wniosek Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji za środki zaosz-
czędzone przy zakupie maszyny
sprzątającej zakupiona zostanie
elektroniczna tablica wyników oraz
nowe linie torowe. Rada przezna-
czyła także fundusze na zakup zmy-
warki do naczyń dla szkoły podsta-
wowej w Zalesiu Górnym. 

W związku ze zwiększeniem do-
tacji od Wojewody Mazowieckiego,
dodatkowe 8 tys. zł przeznaczono
na dofinansowanie kształcenia mło-
dych pracowników. 

Gmina otrzymała prawie 2 tys. zł
z Narodowego Centrum Kultury
w Warszawie dla Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Piasecznie na realizację

programu rozwoju chórów szkol-
nych „Śpiewająca Polska”. 

Na wniosek wydziału utrzyma-
nia dróg i transportu publicznego
rada zwiększyła o 60 tys. zł wydat-
ki na dofinansowanie wykonania
studium wykonalności dla urucho-
mienia wahadłowych połączeń ko-
lejowych linii siekierkowskiej na
trasie Konstancin-Jeziorna - Nowa
Iwiczna ze skoordynowaniem połą-
czeń wahadłowych z Kolejami Ma-
zowieckimi na linii kolejowej nr
8 (radomskiej). 

Społeczny Komitet Budowy Wodo-
ciągu i Kanalizacji Piaseczno-Południe
przekazał na konto Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno ponad 137 tys. zł
na remonty nawierzchni jezdni
i chodników w swoim rejonie.

Zwiększone zostały wydatki na
budowę nawierzchni ul. Akacjowej
w Zalesiu Górnym (od skrzyżowania
z ul. Leśną na długości 60 m). Wła-
ściciel działki przy ul. Akacjowej
w Zalesiu Górnym zadeklarował do-
tację w wysokości 20 tys. zł. 

Radni zwiększyli środki (o 150
tys. zł) na demontaż zużytej instala-
cji ochrony od porażeń prądem
elektrycznym w budynkach komu-
nalnych. Jednocześnie, o tę samą

kwotę, zmniejszone zostały wydatki
na dopłatę do wody z MPWiK dla
gospodarstw domowych. Zmniej-
szone zostały także wydatki na re-
monty chodników przy ul. Wojska
Polskiego w Piasecznie i przy ul.
Watykańskiej w Siedliskach. Niewy-
korzystane fundusze przeznaczono
na remont chodnika przy ul. Koper-
nika oraz inne remonty dróg na te-
renie miasta i gminy. 

Rada zdecydowała o udzieleniu
pomocy finansowej powiatowi pia-
seczyńskiemu z przeznaczeniem na: 
- remont nawierzchni bitumicznej na
drodze nr 2816W Pilawa-Orzeszyn-
wykonanie nakładki asfaltowej na
dł. 2,5 km - 550 tys. zł, 
- remont nawierzchni i chodnika na
drodze nr 2843W ul. Raszyńska
w Piasecznie - wykonanie nakład-
ki asfaltowej oraz chodnika na dł.
0,5 km - 250 tys. zł. 

W związku z trwającą budo-
wą kanalizacji sanitarnej w Ża-
bieńcu i Siedliskach zdecydowa-
no o nieodpłatnym udostępnie-
niu PGE Dystrybucja Warszawa
Teren Sp. z o.o. części działki,
położonej w gminie Piaseczno
(obręb Pólko-PGR), na której
zlokalizowane zostaną: kablowa

linia SN, słupowa stacja transforma-
torowa oraz złącze kablowo pomia-
rowe nn służące do zasilania prze-
pompowni ścieków. 

Nadano nazwy ulicom: 
- Czesława Miłosza we wsi Pólko, 
- Trzcinowa, Pod Brzeziną i Błękit-
nego Motyla w Woli Gołkowskiej, 
- Podmokła w Paszkówce, 
- Trakt im. Józefa Kłoczowskiego
w Żabieńcu, 
- Królika w Siedliskach. 

Rada zdecydowała o zaliczeniu do
kategorii dróg gminnych istniejących
i projektowanych dróg dojazdowych
w Antoninowie-Kuleszówce. 

Kolejne uchwały dotyczyły przy-
stąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania
przestrzennego: 
- części Piaseczna dla obszaru ograni-
czonego ulicami: Energetyczną, Pu-
ławską, Okulickiego i Mleczarską, 
- części Piaseczna dla obszaru ograni-
czonego granicą administracyjną
z gminą Lesznowola, ulicami: Okulic-
kiego, Puławską, Jana Pawła II oraz
terenami kolei Warszawa - Radom.

Radni wyrazili zgodę na wy-
dzierżawienie w trybie bezprzetar-
gowym na 1 rok gruntów o łącznej

powierzchni 14 m kw. pod dwa
nośniki reklamowe na rzecz do-
tychczasowego dzierżawcy. Zgo-
dzili się również na wydzierżawie-
nie w trybie bezprzetargowym, na
5 lat, gruntu o powierzchni 375 m
kw., położonego przy ul. Chabrów
pod teren zieleni oraz działek poło-
żonych przy ul. Kusocińskiego
i Granitowej na rzecz użytkowni-
ków wieczystych. 

Podjęto decyzję o nieodpłatnym
nabyciu przez gminę Piaseczno dział-
ki o powierzchni 141 m kw., położo-
nej w Jesówce, na której zlokalizo-
wana jest pompownia ścieków. 

W związku ze zmianą ustawy
o pracownikach samorządowych
Rada wprowadziła zmiany w statu-
cie gminy Piaseczno. 

Rada zdecydowała także o wy-
najęciu lokalu użytkowego o po-
wierzchni 17 m kw. na okres do
7 lat położonego w Piasecznie przy
ul. Szkolnej 9 dla pani Aliny Mendy-
grał z przeznaczeniem na Lecznicę
Almed Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej. 

Protokoły z sesji Rady Miejskiej
dostępne są na stronie 
www.bip.piaseczno.eu

Sprawozdanie z 36. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

Na początku sesji Rada odwoła-
ła pana Romana Witkowskiego
z funkcji wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Piasecznie oraz
powołała na tę funkcję pana Mariu-
sza Słowika. Następnie radni ustalili
maksymalną liczbę osób w komi-
sjach stałych na 11 członków oraz
wprowadzili zmiany w dotychczaso-
wych składach komisji: 
- odwołali radnego Mariusza Słowi-
ka ze składu komisji rewizyjnej, 
- odwołali radną Magdalenę Woź-
niak ze składu komisji promocji, 
- odwołali radnego Ryszarda Podla-
skiego ze składu komisji prawa,
handlu i porządku publicznego, 
- powołali radną Magdalenę Woź-
niak na członka komisji rewizyjnej
i na członka komisji finansów i In-
westycji, 
- powołali radnego Ryszarda Podla-
skiego na członka komisji promocji, 
- powołali radnego Jarosława Choiń-
skiego na członka komisji rewizyjnej, 
- powołali radnego Mariusza Sło-
wika na członka komisji finansów
i Inwestycji, 
- powołali radnego Ryszarda Podla-
skiego na przewodniczącego komi-
sji promocji. 
Rada zdecydowała o udzieleniu po-
mocy finansowej Starostwu Powia-
towemu w Piasecznie w wysokości
1 mln 700 tys. zł na dofinansowanie
prac na drogach powiatowych: 
- przebudowy dróg powiatowych nr
2814W tj. ul. Starochylickiej i Chy-
liczkowskiej na odcinku od 
ul. Dworskiej w Chylicach do ul. Pu-
ławskiej w Piasecnie oraz drogi nr
2850W na odcinku od ul. Dworco-
wej do ul. Bobrowieckiej - 700 tys. zł, 
- przebudowy drogi nr 2829W Je-
sówka-Piaseczno wraz z przebudo-
wą mostu na rzece Jeziorce oraz
przebudowy drogi nr 2825 Jazga-
rzew-Jesówka-Żabieniec - 300 tys. zł, 
- przebudowy i budowy drogi nr

2838W w Głoskowie do drogi wo-
jewódzkiej nr 772 oraz przebudowa
drogi nr 2836 W na odcinku od 
ul. Głównej do ul. Millenium - kwo-
ta 700 tys. zł. 

Zwiększone zostały (o 100 tys. zł)
środki na budowę przyłączy i likwida-
cję zbiorników bezodpływowych. 

W związku z wysokim kursem
euro radni zwiększyli wydatki ze
środków Funduszu Spójności na
projekt „Program gospodarki wod-
no-ściekowej w Piasecznie” o pra-
wie 8 mln 300 tys. zł. 

Na wniosek Ludowego Klubu
Sportowego „Jedność” Żabieniec
Rada przesunęła 12 tys. zł z zaku-
pu usług remontowych na zakupy
inwestycyjne. Na wniosek Ludo-
wego Klubu Sportowego „Perła
Złotokłos” 10 tys. zł przesunięto na
powiększenie wiat dla zawodników
rezerwowych oraz renowację płyty
boiska głównego. 

Kolejną uchwałą radni zwięk-
szyli wydatki na zimowe utrzymanie
dróg o 470 tys. zł. Na wniosek dy-
rektorów szkół podstawowych
w Zalesiu Górnym, nr 1 i 2 w Pia-
secznie oraz dyrektora przedszkola
nr 5 radni zmienili zakres rzeczowy
wydatków.

Następnie Rada zmieniła limity
wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne. 

W związku z przejęciem zarzą-
dzania gminną infrastrukturą wo-
dociągowo-kanalizacyjną przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie Rada po-
stanowiła dofinansować spółki
o prawie 960 tys. zł, które umożli-
wią zakup niezbędnego wyposaże-
nia technicznego, rekrutację pra-
cowników oraz przeprowadzenie
koniecznych postępowań o udzie-
lenie zamówień publicznych. 

Rada zwiększyła o kwotę 85 tys. zł
wydatki na opracowanie dokumen-

tacji technicznej rewitalizacji bu-
dynku dworca PKP w Piasecznie
przy ul. Dworcowej 9. 

Następną uchwała radni wpro-
wadzili zmiany do Uchwały nr
251/XIV/99 r., Rady Miejskiej w Pia-
secznie z dnia 29.06.1999 r., w spra-
wie określenia Statutu sołectw. 

Rada uznała skargę pana Walde-
mara Wolańczyka na działalność Bur-
mistrza Miasta i Gminy za bezzasadną. 

Radni pozytywnie zaopiniowali
projekt uchwały Rady Miasta Ruda
Śląska w sprawie likwidacji Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Szpitala Miej-
skiego w Rudzie Śląskiej. 

Postanowiono zaliczyć do kate-
gorii dróg gminnych istniejące i pro-
jektowane drogi publiczne - ulice
zbiorcze, lokalne i dojazdowe we
wsi Głosków. 

Nadano nazwy ulicom: 
- Toskańska w Chylicach, 
- Gila, Mewy, Mazurka, Kani, Gaw-
rona, Rybitwy, Wydrzyka, Sępa,
Gęsi, Kawki, Cyranki, Poświerki,
Czubatki, Czeczotki, Głuszca, Kruka
i Gąsiorka w Głoskowie. 

Zdecydowano o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany miejscowych
planów zagospodarowania prze-
strzennego części Bąkówki, zatwier-
dzonych uchwałą Rady Miejskiej
w Piasecznie: Nr 575/XXVI/2004
z dnia 30.08.2004 r. oraz 
Nr 165/VIII/2007 z dnia 18.04.2007 r. 

Radni wyrazili zgodę na wy-
dzierżawienie gruntów komunal-
nych przeznaczonych pod lokaliza-
cję kiosków prasowych, kolektur
lotto i innych pawilonów handlo-
wo-usługowych na okres do10 lat
w przypadku postawienia przez
dzierżawcę kiosków zgodnie z pro-
jektami z katalogu zaproponowane-
go przez Gminę. 

Radni zgodzili się również na

nabycie na rzecz Gminy Piaseczno
działki położonej w Bobrowcu, o po-
wierzchni 66 m kw., stanowiącej
własność Spółki z o.o. Abeco z sie-
dzibą w Warszawie, wydzielonej ja-
ko działka wynikowa przewidziana
na przyłączenie do działki sąsiedniej,
przeznaczonej pod drogę gminną. 

Następnie Rada wprowadziła
zmiany do uchwały Rady Miejskiej
nr 1011/ XXXIV/2009 z dnia
29.04.2009r. w sprawie sprzedaży
w drodze bezprzetargowej działki
gminnej o pow. 148 m kw. położo-
nej w Piasecznie na rzecz Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Polkolor”
w Piasecznie. 

Zdecydowano o użyczeniu na
okres 10 lat, począwszy od
22.05.2009 r. gruntu o pow. 132 m
kw., położonego w Piasecznie przy
ul. Kościelnej pod teren zieleni. 

Radni wyrazili zgodę na sprze-
daż w drodze bezprzetargowej
działek położonych w Piasecznie

przy ul. Turkusowej i Nefrytowej
zabudowanych budynkami miesz-
kalnymi, na rzecz użytkowników
wieczystych. 

Rada Miejska wezwała Burmi-
strza Miasta i Gminy Piaseczno do
wskazania, spośród pracowników
Urzędu Gminy, jednej osoby odpo-
wiedzialniej za koordynowanie
wszystkich zadań realizowanych
przez gminę, a dotyczących osób
niepełnosprawnych. 

Ostatnią uchwałą radni zdecydo-
wali o wydzierżawieniu na 10 lat
gruntu o powierzchni 1 750 m kw.
położonego w Piasecznie pomiędzy
ulicami Syrenki, Puławską i Okulic-
kiego - na rzecz Europejskiego Sto-
warzyszenia Sportów RCMonster,
z przeznaczeniem pod urządzenie
toru dla modeli zdalnie sterowanych. 

Protokoły z sesji Rady Miejskiej
dostępne są na stronie 
www.bip.piaseczno.eu

Głównym punktem sesji było
podjęcie uchwały w sprawie wycofa-
nia skargi z dnia 8 maja 2007 r. na za-
rządzenie zastępcze Wojewody Ma-
zowieckiego z dnia 3 kwietnia 2007 r.
wniesionej do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie za
pośrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego na podstawie uchwały nr
152/VIII/2007 Rady Miejskiej w Pia-
secznie z dnia 18 kwietnia 2007 r. 

Uchylono natomiast uchwałę
Rady Miejskiej w Piasecznie nr
311/XIII/2007 z dnia 19.09.2007
w sprawie zaskarżenia do sądu ad-
ministracyjnego ewentualnego wy-
znaczenia przez Prezesa Rady Mini-
strów osoby do pełnienia funkcji

Burmistrza Miasta i Gminy Piasecz-
no wydane przed prawomocnym
rozstrzygnięciem skarg Rady Miej-
skiej w Piasecznie na rozstrzygnię-
cia Wojewody Mazowieckiego oraz
udzielenia pełnomocnictwa Prze-
wodniczącej Rady Miejskiej w Pia-
secznie Pani Dorocie Wysockiej-
Jońskiej do sporządzenia i podpisa-
nia skargi, reprezentowania gminy
w całym postępowaniu związanym
z wniesieniem skargi, a także po-
przedzającym jej wniesienie oraz
udzielania dalszych pełnomocnictw. 

Protokoły z sesji Rady Miejskiej
dostępne są na stronie 
www.bip.piaseczno.eu

Sprawozdanie z 37. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

Sprawozdanie z 12. nadzwyczajnej sesji 
Rady Miejskiejw Piasecznie
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Burmistrz zatwierdził 
przetargi na: 

wykonanie robót odwodnieniowych
na terenie wsi Złotokłos, Henryków
Urocze, Słowicza, Leszczynowa, Róża-
na, Żabia, Staszica. Wykonawca firma
Hydrotechniczno-Budowlana Hydro-
dom Ireneusz Getka z Tarnowa za ce-
nę 193 971,07 zł brutto; 

organizację letniego wypoczynku
dla dzieci i młodzieży ze szkół z tere-
nu gminy Piaseczno. Wykonawca
PHU Sun Tours Alicja Kopycka z Ra-
domia, za cenę 282 600,00 zł; 

dostawę sprzętu multimedialnego
dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno. Wykonawca Centrum
Projekcji Multimedialnych s.c. Sła-
wecki i Woźniak z Warszawy, za ce-
nę 22 700,00 zł; 

przebudowę ul. Bukowej w Za-
lesiu Dolnym na odcinku od ul.
Granicznej do alei Kasztanów.
Wykonawca Fal-Bruk B.B. Z. Fa-
lenta sp. z o.o. z Warszawy, za ce-
nę 1 201 063,92 zł; 

sporządzenie projektów miejsco-
wych planów zagospodarowania
przestrzennego części miasta Pia-
seczna i części wsi Józefosław. Wy-
konawca Studio KA z Wólki Kozo-
dawskiej, za cenę 140 300,00 zł; 

wykonanie nawierzchni ul. Wenus
w Józefosławiu - II etap. Wykonaw-
ca M.T.J. - M.T. Bogaccy s.c. z Lesz-
nowoli, za cenę 115 043,56 zł; 

budowę boisk szkolnych na terenie
Liceum Ogólnokształcącego w Pia-
secznie przy ul. Chyliczkowskiej 17.
Wykonawca Gardenia Sport Sp. z o.o.
z Warszawy, za cenę 1 215 307,21 zł; 

wykonanie remontu kładki dla pie-
szych zlokalizowanej przy ul. Zu-
brzyckiego w Chylicach. Wykonaw-
ca Melkon Fryderyka Grajner z Pia-
seczna, za cenę 497 496,48 zł; 

ułożenie nakładki bitumicznej na
ul. Lipowej o długości 690 mb, szero-
kości 5 m w Zalesiu Dolnym. Wyko-
nawca Fal-Bruk B.B. Z. Falenta sp.j.
z Warszawy, za cenę 325 489,90 zł; 

ułożenie chodnika na Cmentarzu

Komunalnym w Piasecznie przy ul.
Julianowskiej. Wykonawca Przedsię-
biorstwo Remontowo-Usługowe
EWBUD Działki Suskowolskie, za ce-
nę 119 316,00 zł; 

wymianę pokrycia dachu hali wi-
dowiskowo-sportowej, bez zmian
konstrukcyjnych, przy ul. Sikorskiego
20. Wykonawca Z.U.H. Sław-Bud
Sławomir Strzałkowski z Owadów,
za cenę 783 691,60 zł; 

roboty dodatkowe związane
z budową garażu dwustanowisko-
wego wraz z infrastrukturą oraz
adaptacja dotychczasowego gara-
żu na świetlicę OSP w Złotokłosie 
ul. 3 Maja. Wykonawca Budowla-
na Spółdzielnia Piaseczno, za cenę
158 238,94 zł; 

kompleksową przebudowę placu
im. J. Piłsudskiego w Piasecznie.
Wykonawca konsorcjum firm: FAL-
-BRUK B.B. Z Falenta sp. j. z War-
szawy, Zakład Usług Brukarskich
Dylemo J. Lech, P. Morawski sp. j.
z Konstancina-Jeziorny oraz Przed-
siębiorstwo Kamieniarskie Wolski
Kazimierz Wolski z Czorsztyna, za
cenę 7 584 757,64 zł; 

wykonanie projektu budowlano-
-wykonawczego sieci cieplnej wyso-
koparametrowej w technologii pre-
izolowanej wzdłuż ulicy Puławskiej
i wzdłuż ulicy Energetycznej od ul.
Puławskiej do ul. Kineskopowej
w Piasecznie. Wykonawca Wodar
Danuta Gajewska z Piaseczna, za ce-
nę 87 840,00 zł; 

konserwację cieków wodnych
oraz usuwanie awarii odwodnienio-
wych na terenie Gminy Piaseczno.
Wykonawca w części I - Melkon Fry-
deryka Grajner z Piaseczna, w części
II - Związek Spółek Wodnych w Pia-
secznie w części III - firma Hydro-
techniczno-Budowlana Hydrodom
Ireneusz Getka z Tarnowa; 

ułożenie nakładek bitumicznych
na ul. Jaremy i ul. Okrężnej w Zale-
siu Dolnym. Wykonawca Budownic-
two Drogowe Jarpol SA z Warszawy,
za cenę 117 403,04 zł; 

wykonanie nakładki bitumicznej
na ul. Południowej i ul. Kolejowej
w Głoskowie. Wykonawca Eureka
Budownictwo z Warszawy, za cenę
265 125,52 zł; 

wykonanie nakładki bitumicznej na
ul. Żółkiewskiego w Zalesiu Dolnym.
Wykonawca Eureka Budownictwo
z Warszawy, za cenę 149 973,50 zł; 

wykonanie nawierzchni bitumicz-
nej na ul. Stołecznej w Zalesiu Dol-
nym. Wykonawca Budownictwo
Drogowe Jarpol SA z Warszawy, za
cenę 307 114,26 zł; 

konserwację urządzeń oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Piasecz-
no. Wykonawca Zakład Konserwa-
cyjno-Remontowy Sieci i Urządzeń
Elektroenergetycznych Cieślikowski
z Wolicy, za cenę 3,16 zł za mie-
sięczną konserwację 1 punktu
oświetleniowego; 

budowę brakującego wodociągu
i kanalizacji sanitarnej do działek
41/6 i 41/7 obr 56 przy ul. 17
Stycznia 28 i 29A w Piasecznie
z włączeniem do sieci wodno-kan-
alizacyjnej w ul. 1 Maja. Wyko-
nawca Aquarius&Co Iwona Górz-
kowska-Jarząbek z Piaseczna, za
cenę 63 868,34 zł; 

wykonanie wielobranżowego pro-
jektu budowlanego i wykonawczego
ulicy Powstańców Warszawy na od-
cinku od ulicy Jana Pawła II do ulicy
Okulickiego w Piasecznie. Wyko-
nawca Pracownia Projektowa R-
PLAN Jacek Rządkowski z Warsza-
wy, za cenę 142 130,00 zł; 

wykonanie rozbudowy pomiesz-
czeń świetlicy i stołówki w budynku
SP nr 5 z zagospodarowaniem tere-
nu przy ul. Szkolnej 14 w Piasecz-
nie. Wykonawca Przedsiębiorstwo
Budowlano-Montażowe ISBUD Jó-
zef Łatyfowicz z Pułtuska, za cenę
487 810,55 zł; 

remont nawierzchni z kostki beto-
nowej na ul. Kościuszki 18 o dł. 75
mb, szer. 4,5 mb w Piasecznie. Wy-
konawca Przedsiębiorstwo Usługo-
wo-Remontowe Ewbud Ewelina Ko-
ściuk-Fol, za cenę 116 316,02 zł; 

dowóz dziecka niedostosowanego
społecznie do placówki specjalistycz-
nej w Warszawie. Wykonawca TO-
MAG Tomasz Rachlewicz z Pruszko-
wa, za cenę 1,40 zł za 1 km; 

opracowanie koncepcji architekto-
nicznej i wykonanie wielobranżowe-
go projektu budowlano-wykona-

wczego dla nadbudowy nad istnieją-
cą stołówką i zapleczem kuchennym
oraz wykonanie projektu niezbęd-
nych instalacji i robót budowlanych
w istniejącym obiekcie Zespołu Szkół
Publicznych w Złotokłosie przy 
ul. Traugutta nr 10. Wykonawca Art.
Projekt K&M sp. z o.o. z Kościerzy-
na, za cenę 63 440,00 zł; 

wymianę i uzupełnienie opraw
oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Piaseczno w 2009 r. Wyko-
nawca Energo-Mix Piotr Gieleciński
z Łosia, za cenę 111 157,98 zł; 

wykonanie wielobranżowego pro-
jektu budowlanego i wykonawczego
ulic: Pastelowej w Józefosławiu na od-
cinku od ul. Słoneczny Sad do ul. Wila-
nowskiej oraz XXI Wieku na odcinku od
ul. Wilanowskiej do ul. Julianowskiej.
Wykonawca Euromosty Maciej Wdo-
wiak z Kłodzka, za cenę 253 760,00 zł; 

wykonanie projektów budowlano-
-wykonawczych wszystkich branż na
budowę socjalnych budynków
mieszkalnych wielorodzinnych przy
ul. Lipowej w Bąkówce. Wykonawca
Zakład Usług Budowlanych Marex
Tadeusz Gruchała ze Skierniewic, za
cenę 48 495,00 zł; 

konserwację komunalnych budyn-
ków mieszkalnych na terenie gminy
Piaseczno. Wykonawca Usługi Re-
montowo-Budowlane Henryk Figur-
ski z Raszyna-Rybie, za cenę 14
843,44 zł za 1 m-c; 

budowę brakującego odcinka kana-
lizacji sanitarnej z budynków jednoro-
dzinnych w ul. Młynarskiej od nr 25
w kierunku ul. Armii Krajowej w Pia-
secznie. Wykonawca BUDOSAN
Przedsiębiorstwo Bud-San, z War-
szawy, za cenę 395 428,96 zł; 

wykonanie robót dodatkowych
związanych z budową Przedszkola
czterooddziałowego w Zalesiu Gór-
nym przy ul. Młodych Wilcząt
7 wraz z zagospodarowaniem tere-
nu. Wykonawca PPU Zambet SA
z Pułtuska, za cenę 224 000,00 zł; 

wykonanie projektu budowlanego
i wykonawczego ulicy Julianowskiej
na odcinku od ul. Przesmyckiego
w Piasecznie do ulicy Kameralnej
w Józefosławiu. Wykonawca kon-
sorcjum firm: Rem Projekt ze Skier-
niewic i Urban Media z Warszawy,
za cenę 177 510,00 zł

wykonanie wielobranżowego pro-
jektu budowlanego i wykonawcze-
go ulicy Kauna w Piasecznie na od-
cinku od ul. Żeromskiego do 
ul. Staszica. Wykonawca VERTIKAL
Błażej Binienda z Falent Nowych, za
cenę 78 690,00 zł; 

wykonanie projektu budowy sali,
gimnastycznej na terenie Liceum
Ogólnokształcącego w Piasecznie
przy ul. Chyliczkowskiej. Wykonaw-
ca Proinvest Biuro Projektów i Ob-
sługi Inwestycji s.c. z Warszawy, za
cenę 142 618,00 zł; 

dowóz dzieci do Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Piasecznie przy ul. Święto-
jańskiej 18. Wykonawca Przedsiębior-
stwo Usługowe Trans-Sport z Piaseczna,
za cenę 10,70 zł za 1 km; 

budowę oświetlenia przy ul. Soli-
darności w Runowie - I etap. Wyko-
nawca Energo-Mix Piotr Gieleciński
z Łosia, za cenę 71 985,43 zł; 

wykonanie projektów budowlano-
-wykonawczych wielobranżowych
na budowę budynku mieszkalnego przy
ul. Krótkiej róg Jerozolimskiej 1 w Pia-
secznie. Wykonawca konsorcjum
firm: ARC Studio Architektury Adam
Dąbrowski z Olszyna, Biuro Projek-
tów i Realizacji Inwestycji DEZET
Dariusz Ziółkowski z Olsztyna, za ce-
nę 67 100,00 zł; 

wykonanie dwóch odwiertów stu-
dziennych systemem obrotowym
przy ul. Geodetów. Wykonawca
Wodrol-Pruszków SA z Pruszkowa,
za cenę 142 712,73 zł.

Burmistrz ogłosił 
przetargi na: 

ułożenie nakładki bitumicznej na ul.
Kajki o długości 295 mb, szerokości 5 m; 

ułożenie nakładki bitumicznej na
ul. Staszica o długości 260 mb, sze-
rokości 6 m; 

wykonanie robót związanych
z wymianą podsufitki w salach grupy
4 i 5 w pomieszczeniach przyległych
oraz pomieszczeniu administracyjnym
w budynku Przedszkola nr 5 w Pia-
secznie ul. Szkolna 18; 

sporządzenie projektów miejsco-
wych planów zagospodarowania
przestrzennego dla części Piaseczna
i części wsi Żabieniec; 

wykonanie nawierzchni ul. Staro-
polskiej - II etap w Piasecznie; 

opracowanie koncepcji zintegro-
wanego rozwoju urbanistycznego
dla części obszaru A1MWU ujętego
w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego Piaseczna,
ograniczonego ulicami Kusocińskie-
go, Wojska Polskiego, Szkolną, Pu-
ławską, zawierającego koncepcję
efektywnej energetycznie moderni-
zacji budynków; 

opracowanie koncepcji i projektu
budynku OSP Piaseczno na potrzeby
UMIG w tym: Strażnicy przy 
ul. Kusocińskiego w Piasecznie; 

opracowanie koncepcji programo-
wo-przestrzennej odprowadzania
wód ze zlewni Kanału Piaseczyńskie-
go i Kanału Jeziorki; 

budowę budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - socjalnego „A1'”
przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie
wraz z zagospodarowaniem terenu; 

wykonanie nakładki bitumicznej na
ul. Młodych Wilcząt w Zalesiu Górnym; 

wykonanie naprawy elewacji bu-
dynku Przedszkola nr 11 w Piasecz-
nie, ul. Nefrytowa; 

wykonanie robót dodatkowych
związanych z wymianą posadzki w sali
gimnastycznej, rozbiórką istniejącego
ogrodzenia oraz budową nowego
ogrodzenia terenu Szkoły Podstawo-
wej w Chylicach przy ul. Dworskiej 2.

Burmistrz przyjmuje 
interesantów w każdy 

poniedziałek po uprzednim
umówieniu spotkania. 
tel. 0 22 701 75 88

Sprawozdanie z pracy burmistrza
Na początku każdej sesji Rady Miejskiej bur-
mistrz przedstawia radnym sprawozdanie
z pracy pomiędzy sesjami Rady. Poniżej przed-
stawiamy zarys najważniejszych spraw i pro-
blemów, którymi burmistrz i kierownictwo zaj-
mowali się od 29 kwietnia do 20 maja 2009 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie art. 35 ust. 1 usta-
wy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r nr
261, poz. 2603 ze. zm.), informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno - na I piętrze przy sekretariacie Burmistrza oraz na stronie internetowej
www.piaseczno.eu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomo-
ści stanowiących własność gminy Piaseczno przeznaczonych do wydzierżawienia
w trybie bezprzetargowym - dz. 67/10 w obr. 54 i cz. dz. nr 68/118 w obr. 17 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

OGŁOSZENIE - GGG.MP/72243.D.p.-  41/09 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA 
PRZEZ GMINĘ PIASECZNO

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (ekst jednolity Dz. U. Nr 261
z 2004 r., poz. 2603 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości
przeznaczonych do: 

wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej: 

1. część nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 68/118 położonej w obrębie 17 miasta Piaseczno przy ul. Puław-
skiej, w pomiędzy ulicami Szkolną a Fabryczną, z przeznaczeniem pod tablicę reklamowo-informacyjną. Roczna staw-
ka czynszu dzierżawnego za grunt- 183, - zł/m2 plus 22 % podatku VAT oraz za tablicę - 500, - zł/m2 plus 22% Vat

wydzierżawienia na okres 10 lat w drodze  bezprzetargowej:

1. nieruchomość niezabudowana oznaczona nr ew. 67/10 o powierzchni 412 m. kw.   położonej w obrębie 54 miasta
Piaseczno, w rejonie ulic Czajewicza i Chopina (bezpośrednio przy ul. Krótkiej), opisane w księdze wieczystej KW nr 293012,
z przeznaczeniem pod urządzenie terenu zieleni. Roczna stawka czynszu dzierżawnego - 0,90 zł/m2 plus 22 % podatku VAT

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczno  w/wym nieruchomości znajdują się na obszarze
przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo - usługową.

Przyszli dzierżawcy zobowiązani będą do uiszczania czynszu za dzierżawę do dnia 31 marca z góry za dany
rok dzierżawy. 

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w „umowie dzierżawy”. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piasecz-

no z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5, II piętro, pok. 70, w godz. 8 - 16, tel. 70-17-523. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

OGŁOSZENIE
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Piaseczno się zmienia
Nowe oblicze Piaseczna

Nowe drogi
Na półmetku roku inwestycyj-

nego można zaobserwować już
spory postęp w pracach drogo-
wych. Przybyło nam kilkanaście ki-
lometrów nowych nawierzchni dróg
i chodników. Zrealizowano nastę-
pujące inwestycje drogowe: 
1) ul. Wilanowska, Jodłowa, Aka-
cjowa - podbudowa z tłucznia, 
ul. Wiejska, Południowa, Zachod-
nia-utwardzenie destruktem -łączna
wartość. 191 tys. zł. 
2) ul. Wenus w Józefosławiu - wy-
konano nawierzchnię z destruktu
oraz część z kostki betonowej 
- wartość 158 tys. zł 
3) ul. Staropolska w Piasecznie-
nawierzchnia z kostki betonowej 
- wartość 90 tys. zł
4) ul. Jemioły, Jeżynowa w Woli
Gołkowskiej, ul Orzechowa w Ro-
bercinie- nakładka asfaltowa - war-
tość 214 tys. zł 
5) ul. Dobrych Sąsiadów w Antoni-
nowie, Kolejowa w Głoskowie, Ustro-
nie w Mieszkowie - podbudowa
z tłucznia - wartość 49 tys. zł
6) ul. Leśnych Boginek w Zalesiu
Górnym (odc. pomiędzy Wisłockie-
go a Koralowych Dębów) - na-
wierzchnia z kostki betonowej 
- wartość 94 tys. zł
7) ul. Kopernika w Zalesiu Dolnym,
Wojska Polskiego w Piasecznie
- chodniki z kostki betonowej - war-
tość 195 tys. zł
8) ul. Jastrzębi Lot, Tęczowa,
Przebudzenia Wiosny w Zalesiu
Górnym- podbudowa z destruktu 
- wartość 175 tys. zł 

9) ul. Szmaragdowych Żuków i Sło-
neczna w Zalesiu Górnym- nakładka
asfaltowa - wartość 536 tys. zł. 
10)Cmentarz Komunalny, ul. Julia-
nowska- chodnik z kostki betono-
wej - wartość 120 tys. zł
11)Perony na przystankach w Woli
Gołkowskiej i Woli Bąkowskiej 
- 2 szt. - wartość 45 tys. zł
12)Parking, ul. Kameralna w Józe-
fosławiu - nawierzchnia z tłucznia 
- wartość 63 tys. zł
13)Parking, ul. Kusocińskiego - na-
wierzchnia z kostki betonowej 
- wartość 25 tys. zł
14)Chojnów, Głosków - nakładka
asfaltowa i utwardzenie tłuczniem 
- wartość 111 tys. zł

Do końca września zakończo-
ne zostaną również prace na: 
ul. Południowa w Głoskowie - na-
kładka asfaltowa - wartość 265 tys.
zł; ul. Żółkiewskiego w Zalesiu Dol-
nym - nakładka asfaltowa - wartość
150 tys. zł; ul. Stołeczna w Zalesiu
Dolnym - nakładka asfaltowa - war-
tość 307 tys. zł; ul. Kościuszki 18
w Piasecznie - nawierzchnia z kost-
ki betonowej jezdni i placu postojo-
wego - wartość 116 tys. zł; ul. Lipo-
wa w Zalesiu Dolnym - naprawienie
asfaltu - wartość 326 tys. zł.; ul. Ja-
remy w Zalesiu Dolnym - nakładka
asfaltowa - wartość 117 tys. zł; 

W najbliższym czasie rozpoczną
się prace na ul. Młodych Wilcząt
w Zalesiu Górnym - nawierzchnia
bitumiczna; ul. Staropolskiej - na-
wierzchnia z kostki betonowej; 
ul. Kajki w Piasecznie - nakładka bi-

tumiczna; ul. Staszica w Piasecznie -
nakładka bitumiczna. 

Oświata i obiekty publiczne
Równolegle do budowy dróg

realizowane są prace przy obiektach
oświatowych. 

Z końcem roku powinna zakoń-
czyć się rozpoczęta podczas tego-
rocznych wakacji rozbudowa Szko-
ły Podstawowej nr 5 przy ul. Szkol-
nej. Placówka zyska powiększoną
stołówkę oraz nową świetlicę. Roz-
budowa świetlicy zapewni dzie-
ciom uczącym się w szkole lepsze
warunki pobytu poprzez podział na
świetlicę głośną i cichą. Natomiast
powiększenie stołówki pozwoli na
skrócenie czasu wydawania posił-
ków i umożliwi wyeliminowanie
trzeciej tury. 

Łącznie szkoła zyska blisko 
150 m kw. nowej powierzchni użyt-
kowej. Poza nowymi częściami bu-
dynek szkoły pozostanie niezmie-

niony. Całość inwestycji będzie
kosztować blisko 400 tys. zł. 

Trwają również prace przy bu-
dowie zespołu boisk przy Liceum
Ogólnokształcącym w Piasecznie
realizowane w ramach projektu
Orlik 2012. W ramach inwestycji
powstanie boisko do piłki nożnej
z nawierzchnią ze sztucznej tra-
wy oraz boisko wielofunkcyjne
do siatkówki i koszykówki o na-
wierzchni poliuretanowej. Wokół
boisk powstanie również nowe
ogrodzenie i oświetlenie. Całość
inwestycji szacowana jest na bli-
sko 1 mln 200 tys. zł. Gmina sta-
ra się o pozyskanie dotacji na ten
cel. Po otrzymaniu dotacji do
miejskiej kasy powróci ponad
połowa kosztów związanych
z inwestycją. 

Nowe budynki socjalne
Ogłoszono już przetarg na wy-

konanie budynku socjalnego, który
usytuowany zostanie pomiędzy 
ul. Świętojańską i ul. Jerozolimską.
Wykonawcę obiektu poznamy już
w krótce, a budowa rozpocznie się
jeszcze w tym roku i ma potrwać
do 2011 r. W nowym czterokondy-
gnacyjnym budynku którego koszty
budowy wyniosą blisko 10 mln. zł.
znajdować się będzie 49 lokali
mieszkalnych o powierzchni od 
27 m kw. do 48 m kw. Będzie to
pierwszy z planowanych na tej
działce trzech nowych budynków.
Obecnie na tej działce stoją dwa
budynki komunalne, które przezna-
czone są do rozbiórki i odbudowy
w tej samej formie. Łącznie więc
pomiędzy ulicami Świętojańską i Je-
rozolimską zaplanowano pięć no-
wych budynków socjalnych. 

Budownictwo socjalne usytu-
owane będzie również przy ul Jero-
zolimskiej 1. Planuje się tam posta-
wienie jednego czterokondygna-
cyjnego budynku zawierającego 32
lokale mieszkalne. Wraz z budyn-
kiem zaplanowano wykonanie pla-
cu zabaw dla dzieci oraz nowych
miejsc parkingowych. Obecnie in-

westycja jest na etapie opracowy-
wania dokumentacji wykonawczej.
Budowa powinna rozpocząć się
w przyszłym roku. 

W Bąkówce przy ul. Lipowej
również stanie budynek socjalny,
którego dokumentacja jest w trak-
cie tworzenia. Koncepcja przewidu-
je budynek zawierający 32 lokale
socjalne rozmieszczone na 4 kondy-
gnacjach. Obok budynku znajdzie
się miejsce na plac zabaw dla dzieci
i nowe miejsca parkingowe. Doku-
mentacja wykonawcza powinna
być gotowa jeszcze w tym roku 

Zmiany w centrum Piaseczna
W ścisłym centrum Piaseczna

trwają prace nad przebudową bu-
dynku po byłej komendzie policji
i jego adaptacją na potrzeby Ośrod-
ka Kultury. Wykonano już ściany
fundamentowe i zalano strop nad
piwnicą. Obecnie na ukończeniu
jest budowa ścian konstrukcyjnych
parteru - mówi inspektor nadzoru-
jący prace budowlane z ramienia
gminy Mieczysław Szymanowicz.
Jeśli nie będzie żadnych opóźnień,
to do końca roku budynek wykona-
ny będzie w stanie surowym za-
mkniętym. Całość prac ma zakoń-
czyć się w przyszłym roku. 

W sierpniu rozpoczęła się długo
oczekiwana przez mieszkańców
przebudowa „serca Piaseczna” -
pl. Piłsudskiego. W ramach prac
powierzchnia placu zostanie upo-
rządkowania i wyrównana. Zlikwi-
dowane zostaną istniejące schodki,
murki i wykonana zostanie możli-
wie jednolita płaszczyzna posadzki
w postaci siatki kwadratów. Ser-
cem rynku ma być wkomponowa-
na w granitową płytę placu fontan-
na, która z pomocą dużej ilości
kombinacji i efektów wodno-
-świetlnych umili czas osobom spa-
cerującym po rynku. Ustawione
zostaną tu również obiekty małej
architektury oraz wykonane zosta-
nie oświetlenie posadzkowe placu.
Prace powinny zakończyć się
w przyszłym roku. 

Już za kilka miesięcy będą widoczne pierw-
sze efekty prac prowadzonych w samym
centrum Piaseczna, gdzie obecnie trwają ro-
boty przy przebudowie Placu Piłsudskiego
oraz budowie nowej siedziby Ośrodka Kul-
tury. Inwestycje prowadzone są jednak na
terenie całej gminy. Najważniejsze z nich
opisaliśmy poniżej. 

Budowa nowej siedziby Ośrodka Kultury

fot. T. Pawlak

Al. Kalin po przebudowie

fot. Ł. Wyleziński
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Odkrywanie przeszłości
Podczas prac prowadzonych na

pl. Piłsudskiego natrafiono na pozo-
stałości poprzedniej zabudowy pia-
seczyńskiego rynku. Odkopano
fundamenty nowożytnej, prawdo-
podobnie XIX - wiecznej studni,
która służyła m.in. do pojenia koni.
Według wiedzy historycznej stud-
nia usytuowana była obok starego
ratusza, który stał na środku rynku.
Prace budowlane prowadzone są
pod nadzorem archeologicznym.
Archeolodzy, spodziewając się ko-
lejnych odkryć bardzo, ostrożnie

zdejmowali kolejne warstwy ziemi.
Ostrożność się opłaciła, bo
zgodnie z oczekiwaniami natrafio-
no prawdopodobnie na funda-
menty spalonego w 1730 roku
drewnianego ratusza. Informacje
co do pochodzenia fundamentów
nie są jeszcze potwierdzone. Pod-
czas prac związanych z odkrywa-
niem dużych obiektów naukowcy
wykopują sporą ilość szczątków
ceramiki i fragmentów przedmio-
tów codziennego użytku pocho-
dzących z okresu XIV - XIX wieku.
Obecnie zmieniono charakter prac

archeologicznych z dozorowych
na ratunkowe, a w najbliższym
czasie poznamy decyzję konser-
watora zabytków co do dalszych
losów znaleziska. Miejmy nadzie-
ję, że prace konserwatorskie nie
wydłużą zbytnio robót budowla-
nych. Obecnie budowa rynku
przebiega zgodnie z założonym
harmonogramem. 

Remont ratusza
W ramach prac przy historycz-

nym ratuszu, w którym dziś mieści
się siedziba Urzędu Stanu Cywil-
nego, wymienione będzie pokrycie
dachu, osuszone, wzmocnione
i ocieplone zostaną fundamenty
i ściany zewnętrzne. Obecna ele-
wacja ratusza zostanie odnowio-
na. Prace powinny rozpocząć się
jeszcze w tym roku i zakończyć
w przyszłym.

Równolegle z inwestycjami
gminnymi tuż obok rynku realizo-
wana jest duża prywatna inwesty-
cja budowlana, w ramach której
wykonane będą dwa duże obiekty
handlowo-usługowe. Pomiędzy bu-
dynkami powstanie nowa ulica łą-
cząca ul. Sierakowskiego i Zgody. 

Jak widać, prace budowlane idą
pełną parą i już za kilkanaście mie-
sięcy Piaseczno zyska nowe odmie-
nione oblicze.

Fundamenty XIX - wiecznej studni odkryte podczas przedbudowy pl. Piłsudskiego

Niektóre z wykopanych podczas badań archeologicznych przedmiotów - fragmenty ceramiki,
oraz przedmioty codziennego użytku, datowane są na XIV-XIX wiek.

fot. T. Pawlak

fot. T. Pawlak

70. rocznica wybuchu II wojny światowej

Apel poległych
1 września 2009 r. przy kwaterze poległych,
na starym cmentarzu w Piasecznie odbyły
się uroczystości związane z rocznicą wybu-
chu II wojny światowej.

Pod pomnikiem spotkali się weterani, rodziny poległych, przedstawicie-
le władz samorządowych, policji, strażacy oraz harcerze. Licznie przybyła
również młodzież piaseczyńskich szkół wraz z pocztami sztandarowymi.
Uroczystość uświetnił swoją obecnością pluton reprezentacyjny 1 War-
szawskiej Dywizji Zmechanizowanej. 

Uczestnicy zebrali się o godz. 13.45 przy bramie, po czym przeszli pod
kwaterę poległych. 

Krótki rys historyczny okoliczności wybuchu wojny zaprezentował Pa-
weł Górski - prowadzący uroczystość. Po przemowie uczestnicy wraz z Pia-
seczyńską Orkiestrą Dętą i chórem Lira odśpiewali hymn Polski. Ok. godz.
14. rozpoczęło się sprawowanie mszy św. odprawianej w intencji pole-
głych. Celebransem był ks. Dariusz Gas, proboszcz kościoła św. Anny, któ-
ry przypomniał o tragedii wszystkich uczestników oraz ofiar wojny. 

Po zakończeniu mszy złożono wiązanki pod tablicami żołnierzy, któ-
rzy zginęli na różnych frontach w latach 1939-1944, następnie odbył się
apel poległych. 

Obchody 70. rocznicy wybuchy II wojny światowej na starym cmentarzu w Piasecznie

fot. K. Kowalski

Kickbokserzy wyróżnieni przez burmistrza

KS Piaseczno najlepsze w Polsce

Warsztaty w Ośrodku Kultury

W świecie sportu Piaseczno kojarzone jest głównie ze znakomi-
tymi kickbokserami. To dlatego, że zawodnicy KS Piaseczno
zdominowali polskie ringi, zajmując także czołowe lokaty na are-
nie międzynarodowej. Chcąc uhonorować ciężko pracujących na
swój sukces sportowców, promujących przy okazji naszą gminę,
burmistrz Józef Zalewski wręczył okolicznościowe statuetki naj-
bardziej utytułowanym w 2008 i 2009 roku zawodnikom.

Trudno było wyłonić
dwójke najlepszych za-
wodników sekcji Kick-
boksingu, gdyż wielu
podopiecznych Marcina
Pałuby i Piotra Siego-
czyńskiego ma wspania-
łe osiągnięcia krajowe
i międzynarodowe. 

Ostatecznie o tym,
że wyróżnieni przez
burmistrza Piaseczna
Józefa Zalewskiego zo-
stali Dorota Godzina
i Mariusz Niziołek, za-
decydowały nie tylko
znakomite wyniki
sportowe, ale także to, iż wspo-
mniana dwójka poprzez pracowi-
tość i sumienność może stanowić
prawdziwy wzór dla młodzieży.
Oboje dokonali też w tym sezonie
historycznych osiagnieć. 

W tym sezonie Dorota Godzina ja-
ko pierwsza Polka w historii wywalczy-
ła mistrzostwo Europy w konkurencji
semi kontact, zdobyła dwa Puchary
Świata w semi i w light contact oraz zo-
stała po raz kolejny mistrzynią Polski. 

Mariusz Niziołek jako pierwszy
mieszkaniec Piaseczna w historii
zdobył tytuł zawodowego Mistrza

Świata, jest też aktualnym Mistrzem
Polski. Oba tytuły Mariusz posiada
w formule full contact. 

Oboje są od lat członkami kadry
narodowej i byli wielokrotnie nagra-
dzani przez ministra sportu nagrodą
indywidualną pierwszego i drugiego
stopnia za osiągane wyniki w rywali-
zacji międzynarodowej w kwalifiko-
wanej dyscyplinie sportu. 

Obecnie czekają ich mistrzo-
stwa świata będące jednocześnie
kwalifikacją do Olimpiady Sportów
Walki, która odbędzie się w Pekinie
w 2010 roku. 

Sportowe osobowości Piaseczna - Dorota Godzina iMariusz Ni-
ziołek podczas spotkania z burmistrzem Józefem Zalewskim

Zajęcia z malarstwa, fotogra-
fii, rysunku, szablonów, aktor-
stwa, ceramiki to tylko część te-
go, co wspólnie przygotowali-
śmy w tym roku. Nie zabrakło
znanych i cenionych osobistości
świata sztuki, które zechciały
nieodpłatnie poprowadzić nie-
które z zajęć. Byli to między in-

nymi profesor architektury Fre-
derick Bidigare, który już po raz
drugi zaszczycił nas swoją obec-
nością, malarka Ewa Trafna, ma-
larka Henryka Masłowska, foto-
graf przyrody Cezary Pióro, fo-
tograf Łukasz Banasik a także
młodzież związana z „Rebelią”,
która zgodziła się społecznie po-
prowadzić zajęcia. Chcemy się
rozwijać - w prowadzenie
i przygotowanie warsztatów
wkładamy mnóstwo chęci, czasu

i energii, dlatego dziękujemy
wszystkim osobom, które pomo-
gły nam przy tegorocznej waka-
cyjnej „Rebelii”, sponsorom
i uczestnikom, którzy stanowią
przysłowiową „wodę na nasz
młyn” i zachęcamy tym samym,
do śledzenia i uczestnictwa
w kolejnych warsztatach, które
odbędą się na początku przy-
szłego roku. http://rebeliasztu-
ki.wordpress.com/

Sylwia Kubacz, Piotr Kalbarczyk

Końcówka wakacji nie mo-
gła zakończyć się nudą,
dlatego grupa osób zwią-
zana z piaseczyńskim
Ośrodkiem Kultury, działa-
jąca razem z nami pod na-
zwą „Rebelia Sztuki”, po
raz kolejny zorganizowała
warsztaty artystyczne kie-
rowane do młodzieży. 
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Sprawozdanie z 38. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

Rada Miejska wprowadziła
zmiany w dotychczasowych
składach komisji: 
- odwołała panią Dorotę Wysocką -
Jońską z funkcji przewodniczącego
komisji rewizyjnej a na jej miejsce
powołała panią Magdalenę Woźniak, 
- odwołała pana Józefa Wierzchow-
skiego z przewodniczącego komisji
polityki gospodarczej, 
- przyjęła rezygnację pana Wojcie-
cha Kaczorowskiego z funkcji prze-
wodniczącego komisji prawa, han-
dlu i porządku publicznego, 
- ustaliła skład osobowy komisji
zdrowia i opieki społecznej (Teresa
Borowska, Gerard Burzyński, Jaro-
sław Choiński, Wojciech Kaczorow-
ski, Piotr Kubal, Michał Szweycer,
Dorota Wysocka - Jońska) 
- powołała pana Jarosława Choiń-
skiego na przewodniczącego komi-
sji zdrowia i opieki społecznej. 

Radni podjęli decyzję o zaciągnię-
ciu pożyczki w Banku Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie (18 714
432,00 zł) przeznaczonej na reali-
zację „Programu gospodarki wod-
no-ściekowej” w Piasecznie współ-
finansowanego przez Fundusz
Spójności. Upoważnili także Burmi-
strza Miasta i Gminy Piaseczno do
zaciągnięcia zobowiązań w zakre-
sie bieżących wydatków związa-
nych z projektami: 
- „Przyśpieszenie wzrostu konku-
rencyjności województwa mazo-
wieckiego przez budowanie społe-
czeństwa informacyjnego i gospo-
darki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz
wiedzy o Mazowszu” w wysokości
prawie 16 tys. zł, 
- „Rozwój elektronicznej admini-
stracji w samorządach wojewódz-

twa mazowieckiego wspomagającej
niwelowanie dwudzielności poten-
cjału województwa” w wysokości
21,5 tys. zł. 

Rada udzieliła pomocy finanso-
wej w wysokości 60 tys. zł z budże-
tu gminy Samorządowi Wojewódz-
twa Mazowieckiego na opracowa-
nie studium wykonalności dla uru-
chomienia wahadłowych połączeń
kolejowych linii siekierkowskiej na
trasie Konstancin-Jeziorna - Nowa
Iwiczna ze skoordynowaniem połą-
czeń wahadłowych z Kolejami Ma-
zowieckimi na linii kolejowej 
nr 8 tzw. linii radomskiej. 

W związku ze zwiększeniem
części oświatowej subwencji ogól-
nej radni zwiększyli dochody i wy-
datki gminy na łączną kwotę ponad
311,5 tys. zł. Środki te zostaną
przeznaczone na: 
- dofinansowanie remontów
w obiektach oświatowych, 
- remonty mające na celu likwida-
cję barier architektonicznych
w szkołach, 
- dofinansowanie wyposażenia
w sprzęt szkolny i pomoce dydak-
tyczne nowo wybudowanych obiek-
tów szkół i placówek oświatowych. 

Na wniosek jednostki realizują-
cej projekt w związku z utrzymują-
cym się wysokim kursem euro Rada
zwiększyła dochody ze środków
Funduszu Spójności z tytułu różnic
kursowych o 2,5 mln zł. Jednocze-
śnie Rada zwiększyła wydatki na
projekt „Program gospodarki wod-
no-ściekowej w Piasecznie”. 

W związku z niższym, niż pier-
wotnie planowano, kosztem
wykonania zmniejszono środ-
ki finansowe na zadania:

- Aleja Kalin - budowa - etap II od
ul. Topolowej do ul. Rejtana - dł.
odc. 245 m, kanalizacja deszczowa
do rzeki Jeziorki - urządzenia pod-
czyszczające, przebudowa gazu
i oświetlenia, 
- projekt wysokoparametrowej pre-
izolowanej sieci cieplnej w ulicy
Energetycznej,
- projekt i budowa oświetlenia 
ul. Nad Stawem, ul. Pogodnej i ul.
Różanego Ogrodu w Chylicach,
- projekt i budowa oświetlenia 
ul. Królewskiej w Wólce Pęcherskiej.

Zaoszczędzone środki przezna-
czone zostały się na osuszenie i na-
prawę ścian piwnicy i ścian ze-
wnętrznych budynku ratusza, re-
mont wieźby dachowej, wymianę
drzwi wejściowych i balkonowych
oraz naprawę posadzek.

W związku z przyznaniem dota-
cji celowej na dofinansowanie zaku-
pu sprzętu specjalistycznego dla
Ochotnicznej Straży Pożarnej Złoto-
kłos przez województwo mazowiec-
kie Rada zwiększyła dochody i wy-
datki o kwotę 149 tys. zł. Środki te
przeznaczone zostaną na dofinanso-
wanie zakupu nowego ciężkiego sa-
mochodu ratowniczo-gaśniczego.

Radni przeznaczyli 500 tys. zł
na realizację budownictwa so-
cjalnego w technologii kontene-
rowej, co umożliwi wyłączenie
z użytkowania części budynków
mieszkalnych, w stosunku do
których inspektor nadzoru bu-
dowlanego wszczął postępowa-
nie administracyjne.

Kolejną uchwałą radni określili
zasady realizacji przez gminę Pia-
seczno inwestycji związanych z bu-
dową sieci wodociągowych i kanali-
zacji sanitarnej na terenie gminy. 

Rada zdecydowała o przystą-
pieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego: 
- terenu Pólko (osada), 
- części wsi Julianów dla obszaru
ograniczonego torami kolejowymi,
granicą administracyjną wsi Chy-
liczki oraz granicą administracyjną
miasta Piaseczno, 
- części wsi Chojnów, 
- części wsi Łbiska, 
- części wsi Szczaki. 

Nadano nazwy ulicom:
Lasów Chojnowskich, Przy Sadzie
oraz Owocowy Gaj w Baszkówce. 
Radni wyrazili zgodę na sprzedaż
w drodze bezprzetargowej: 
- działki położonej w Chojnowie, za-
budowanej budynkiem letniskowym
na rzecz użytkownika wieczystego, 
- działki o powierzchni 482 m kw.,
położonej w Piasecznie przy 
ul. Brylantowej, zabudowanej bu-
dynkiem mieszkalnym na rzecz
użytkownika wieczystego, 
- działek o powierzchni 2 185 m kw.
i 3 275 m kw. położonych w Pia-
secznie przy ul. Energetycznej zabu-
dowanych wielorodzinnym budyn-
kiem mieszkalnym na rzecz użyt-
kownika wieczystego, 
- działki o powierzchni 850 m kw.,
położonej w Piasecznie przy ul. Ge-
nerałą Zajączka, zabudowanej bu-
dynkiem mieszkalnym na rzecz
użytkownika wieczystego, 
- nieruchomości położonej w Gło-
skowie przy ul. Traktorzystów, o po-
wierzchni 991 m kw. - z przeznacze-
niem na przyłączenie do działki są-
siedniej stanowiącej w celu poprawy
jej warunków zagospodarowania na
rzecz Spółki POV-GOL. 

Rada udzieliła bonifikaty od ce-
ny sprzedaży lokalu mieszkalnego
nr 4 znajdującego się w budynku
przy ul. Jerozolimskiej 7 w Piasecz-
nie, na rzecz najemcy tego lokalu,
w wysokości 99 proc. ceny lokalu
ustalonej zgodnie z przepisami usta-
wy o gospodarce nieruchomościami
-przy jednorazowej zapłacie. Radni
zgodzili się także na użyczenie na
czas nieoznaczony pani Wandzie
Bińkowskiej części działki gminnej
położonej we wsi Siedliska oraz na
wydzierżawienie w trybie bezprze-
targowym działki o powierzchni 
412 m kw. położonej w Piasecznie,
w rejonie ulic Czajewicza i Chopi-
na na 10 lat, na rzecz pana Kazi-
mierza Kocota. 

Uchylone zostały uchwały: 
- Nr 1436/LVI/2006 z dnia
21.09.2006 r. w sprawie nabycia na
rzecz gminy Piaseczno działki o po-
wierzchni 336 m kw. położonej
w Piasecznie przy ul. Raszyńskiej, 
- Nr 1085/XXXVII/2009 z dnia
8.07.2009 r., w sprawie zmiany
Uchwały nr 251/XIV/99 r. Rady
Miejskiej w Piasecznie z dnia
29.06.1999 r., w sprawie określenia
statutu sołectw. 

Uchwalona została Strategia
Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych w gminie Piaseczno w la-
tach 2009-2015, w tym program
przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie oraz program pomocy
dziecku i rodzinie stanowiące za-
łączniki do strategii. 

Protokoły z sesji Rady Miejskiej
dostępne są na stronie 
www.bip.piaseczno.eu

Otwarte Ogrody
Festiwal Otwarte Ogrody w Zalesiu Dolnym już za nami. Pomimo angielskiej
pogody jaka panowała w sobotę goście dopisali. Na inaugurację festiwalu
wybrano miejsca związane z historią Zalesia, a w programie przygotowano
spotkanie z rodziną Zawadzkich i Czarneckich, bohaterów czasów okupacji. 

Z okazji 70. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej i 65 rocznicy Po-
wstania Warszawskiego została wy-
dana publikacja z cyklu „Zalesie -
nasze miejsce na ziemi” opisująca
historię miejscowości w czasie oku-
pacji i losy kilku zalesiańskich ro-
dzin. Drużyna harcerska Bractwo
z piaseczyńskiego hufca Watra
przygotowała program z przesłaniem
„czym dzisiaj dla nas jest patrio-
tyzm”, a także wycieczkę rowerową
śladami miejsc pamięci. O wyjątko-
wym charakterze Zalesia, jego cen-
nych walorach mówiła pani Barbara
Jezierska, Wojewódzki Konserwator
Zabytków. Poprowadzono warsztaty
tematyczne dla dzieci i młodzieży,
które były ciekawym doświadcze-
niem dla młodych artystów. 

Atrakcją tegorocznego festiwalu
był ogród Antoniego Zwolskiego,
wielbiciela zabytkowych samocho-
dów, oraz malarsko-muzyczne spo-
tkanie dwóch artystów Pawłów
Górskich we wspólnym programie
artystycznego ogrodu ogród pla-
styczny Pani Danuty Czech udeko-
rowany jej witrażami. 

Tegoroczne Otwarte Ogrody dały
możliwość poznania kolejnych intere-

sujących miejsc i ciekawych ludzi. 
Rada Towarzystwa Przyjaciół

Zalesia Dolnego składa podzięko-
wania wszystkim właścicielom
ogrodów, którzy udostępnili swoje
posesje, zaprezentowali swoją wie-
dzę, sztukę, swoje kolekcje i pa-
miątki rodzinne. 

Dziękujemy Starostwu Powiato-
wemu, Urzędowi Miasta i Gminy
Piaseczno i Ośrodkowi Kultury,
a także drużynie harcerskiej Brac-

two oraz wszystkim sponsorom
i patronom festiwalu. 

Dziękujemy naszym Koleżankom
i Kolegom, mieszkańcom Zalesia za
zaangażowanie i nieocenioną pomoc. 
Zapraszamy na festiwal za rok! 

Szersze relacje i pamiątkowe fo-
tografie wkrótce na stronie:

www.zalesie-dolne.pl

Rada Towarzystwa Przyjaciół
Zalesia Dolnego



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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Szweycer
szweycer@piaseczno.eu

Stopka redakcyjna

Burmistrz
Józef Zalewski 

zalewski@piaseczno.eu
Zastępcy Burmistrza
- Bogdan Temoszczuk
temoszczuk@piaseczno.eu 
- Zdzisław Lis
lis@piaseczno.eu
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rada@piaseczno.eu
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Nowe publikacje na temat Piaseczna

Poznaj historię
Już na początku września tropiciele piaseczyń-
skiej historii będą mogli przeczytać najnowszą
książkę Ewy i Włodzimierza Bagieńskich pt.
„Rynek w Piasecznie”. Pod koniec wakacji uka-
zał się również drugi zeszyt z cyklu „Zalesie
Dolne - nasze miejsce na ziemi”, prezentujący
dzieje Zalesia Dolnego podczas okupacji
i pierwszych lat powojennych.

„Zalesie Dolne - nasze miejsce
na ziemi” Zeszyt II - to publikacja
obejmująca dzieje Zalesia Dolne-
go w od stycznia 1939 roku, po-
przez okres wojny aż do początku
lat pięćdziesiątych. Podczas tych
burzliwych lat właśnie w Zalesiu
wielu ludzi znalazło schronienie,
było ono w tym czasie swego ro-
dzaju oazą spokoju. To tu nie-
którzy przemieszkali trudne cza-
sy, inni zostali na zawsze. Znaleź-
li swoje miejsce na ziemi. Od
tamtego czasu minęło już kilka-
dziesiąt lat i została garstka ludzi

pamiętających czas okupacji. Ta
publikacja to wyraz szacunku
i pamięci dla tego pokolenia zale-
sian, którym przyszło żyć i umie-
rać w najtragiczniejszych dla Pol-
ski czasach. Zeszyt przygotowali
członkowie Towarzystwa Przyja-
ciół Zalesia Dolnego, a sfinanso-
wał i wydał Urząd Miasta i Gminy
Piaseczno. 

„Rynek w Piasecznie” - to naj-
nowsza publikacja na temat histo-
rii Piaseczna Ewy i Włodzimierza
Bagieńskich. Jak piszą jej autorzy,
„rynek to serce miasta” - analizu-

jąc ciekawe opisy i dużą ilość sta-
rych fotografii i map sytuacyj-
nych, możemy prześledzić, jak
zmieniało się Piaseczno i jakie

funkcje w danym okresie pełniło
jego „serce”. Opracowanie obej-
muje dzieje rynku od powstania
miasta poprzez niszczycielskie po-

żary, ciężki czas okupacji, aż do
czasów współczesnych. Publikacja
wydana została przez Urząd Mia-
sta i Gminy Piaseczno.

Grupy wsparcia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie rozszerza swoją ofertę
pomocy specjalistycznej, w tym psychologicznej o nowe grupy wsparcia, warszta-
ty umiejętności wychowawczych dla rodziców, trening zastępowania agresji.
Grupa wsparcia dla rodzin osób
z zaburzeniami psychicznymi

Zamierzeniem autorów projektu
jest zwiększenie poczucia bezpie-
czeństwa, poprawa relacji z chorymi
w domu i obrębie rodziny, uczenie
się rozpoznawania objawów zwia-
stunowych, zmiany postaw wobec
chorych psychicznie, pogłębianie
wiedzy o chorobie bliskich, wspar-
cie emocjonalne i społeczne. Grupa
jest otwarta, przeznaczona dla ro-
dzin i bliskich osób z zaburzeniami
psychicznymi. 

Grupa wsparcia 
dla młodych dorosłych 

Celem projektu, przeznaczone-
go dla młodych osób (20 - 26 lat)
rozpoczynających dorosłe życie,
jest nauka sposobów zachowań
w sytuacjach stresowych doświad-
czanych przez młodych dorosłych,
większa świadomość odczuwa-
nych uczuć, myśli, przekonań, roz-
poznawanie motywów działań po-
dejmowanych przez młodego do-
rosłego, ja jako młody dorosły -
wiedza o hierarchii wartości istnie-
jących w moim obecnym życiu,

wsparcie społeczne i emocjonalne
od współuczestników, które uła-
twia opanowanie zaistniałego pro-
blemu, możliwość poprawy wła-
snego funkcjonowania w relacjach
interpersonalnych wśród innych
młodych dorosłych.

Grupa wsparcia dla osób 
doznających przemocy

Projekt postał w celu wsparcia
społecznego i emocjonalnego współ-
uczestników, które ułatwia radzenie
sobie z problemem, w celu nauki
sposobów zachowań w sytuacjach
bezpośredniego zagrożenia przemo-
cą oraz przybliżenia aspektów psy-
chologicznych i prawnym (procedury
prawne, Niebieska Karta), poszerze-
nia wiedzy o zjawisku przemocy (ro-
dzajach, formach) oraz mechani-
zmach mu towarzyszących, zwięk-
szenia świadomości odczuwanych
uczuć, myśli, przekonań, wymiany
doświadczeń i osobistych przeżyć. 

Projekt skierowany jest do osób,
które doświadczyły w swoim życiu
nadużyć, wykorzystania i innych
form przemocy ze strony najbliż-
szych osób. 

Grupa wsparcia 
dla osób bezrobotnych

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Piasecznie zaprasza wszystkich za-
interesowanych na spotkania grupy
wsparcia dla bezrobotnych. Zajęcia
prowadzone przez psychologów ma-
ją na celu wspomóc w różny sposób
osoby bezrobotne w poszukiwaniu
pracy. Prowadzące grupę panie Kata-
rzyna Pecko i Anna Kingawka wraz
z uczestnikami pogłębiają wiedzę nt.
efektywnego zdobywania pracy, ra-
dzenia sobie ze stresem, podejmowa-
nia decyzji. Grupa ma na celu zapew-
nienie jej członkom poczucia bezpie-
czeństwa, podniesienia własnej war-
tości, niesienia wzajemnie sobie po-
mocy oraz wzrost ich aktywności.
Oferta jest kierowana do mieszkań-
ców gminy Piaseczno pozostających
od dłuższego czasu bez zajęcia lub ta-
kich, dla których sytuacja ta jest no-
wa. Wszelkich informacji udziela OSP
w Piasecznie, telefony do prowadzą-
cych to 756 72 63 lub 750 33 08.
Spotkania odbywają się w czwartki
od 10 do 12. Warunkiem uczestnic-
twa w zajęciach jest wcześniejsza
rozmowa z prowadzącymi. 

Kisiel 
dla Piaseczna 2009
Kapituła nagrody im. Stefana Kisielewskiego zawia-
damia o otwarciu kolejnej edycji konkursu pod na-
zwą „Kisiel dla Piaseczna” w roku 2009. Do konkur-
su mogą być zgłaszane osoby pełnoletnie zamiesz-
kałe i działające na terenie gminy Piaseczno. 

Kandydaci zgłaszani do konkursu muszą być indywidualnościami
w dowolnej dziedzinie, nonkonformistami i pasjonatami, „rajskimi ptaka-
mi” - jak ich nazywał Stefan Kisielewski - prowokatorami pozytywnie
zmieniającymi rzeczywistość, wywołującymi polemiki i dyskusje, podej-
mującymi problematykę ważną kulturowo, społecznie i politycznie. Przy
ocenie nadsyłanych na konkurs kandydatur kapituła kierować się będzie
tymi właśnie kryteriami. 

Spośród kandydatów do nagrody „Kisiel dla Piaseczna” Kapituła nagra-
dza jednego. Laureat otrzymuje nagrodę w wysokości co najmniej 2 tys. zł
brutto oraz dyplom. Decyzja Kapituły zapada większością co najmniej
trzech czwartych głosów. Kapituła ogłasza swoją decyzję o przyznaniu na-
grody „Kisiel dla Piaseczna” niezwłocznie po jej podjęciu. Laureat zostanie
zawiadomiony o przyznaniu nagrody osobnym pismem zapraszającym jed-
nocześnie na uroczystość jej wręczenia i informującym o dodatkowych
przygotowaniach. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne,
organizacje społeczne i instytucje. Zgłoszenia do konkursu wraz z uzasad-
nieniem powinny być nadsyłane nie później niż do 20 września 2009 r. na
jeden z podanych adresów: 
1) „Co i jak”: e-mail: coijak@onet.eu. Ten adres e-mail jest chroniony
przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć.
2) „Kurier Południowy”, ul. Ludowa 2, 05-500 Piaseczno tel/fax: 
022 756 97 39, e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl Ten adres e-m-
ail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript
by go zobaczyć 
3) „Nad Wisłą”, ul. Pijarska 34 pawilon 5, 05-530 Góra Kalwaria, e-mail:
nadwisla@pnet.pl. Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, mu-
sisz mieć włączony Javascript, by go zobaczyć. 
4) Zbigniew Mucha, ul. Żeromskiego 29, 05-500 Piaseczno, tel. 0 22 756
20 32, e-mail: jamucha@o2.pl. Ten adres e-mail jest chroniony przed spa-
merami, musisz mieć włączony Javascript, by go zobaczyć. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 21 września 2009
r. Wręczenie nagrody laureatowi nastąpi w Piasecznie na skwerze Kisiela
3 października 2009 r. o godzinie 12.00. 

W imieniu Kapituły Nagrody im. Stefana Kisielewskiego „Kisiel dla
Piaseczna” przewodniczący Kapituły Zbigniew Mucha. 

Czy mogę pomoc?
Na terenie naszej gminy rozpoczę-

ła działalność nowa organizacja poza-
rządowa - fundacja „Czy mogę po-
móc?”. Fundatorem jest Centrum
Medyczne Puławska. Celem fundacji
jest pomoc ludziom biednym, chorym,
wspieranie dobrych, lokalnych inicja-
tyw, organizowanie akcji społecznych. 

Głównym miejscem zbiórek pie-
niędzy są przychodnie zrzeszone pod
marką CMP (CMP Piaseczno, CMP
Chmielna, CMP Białołęka). Wpłat na
wybrany cel można także dokony-
wać poprzez stronę internetową
www.czymogepomoc.pl oraz za po-
mocą SMS-ów.
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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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12.09.09 r. -  godz.12.00 -  Urodziny Piaseczna 
- 580-lecie nadania praw miejskich

godz.17.00 - Uroczyste zdmuchnięcie świeczek na torcie piaseczyńskim
godz. 20.00 -  Koncert zespołu HEY, Park Miejski w Piasecznie 

ul. Chyliczkowska

13.09.09 r. -  godz. 12.00 - 22.00 - JARMARK PIASECZYŃSKI
- Spotkanie regionów -  Beskid Żywiecki

Park Miejski w Piasecznie

18.09.09 r. - godz. 11.30, 12.30 - Filharmonia Narodowa 
Estrada Kameralna - sala OK ul. Kościuszki 49

18.09.09 r. - godz. 19.00 - Świeczowisko
- czyli przy herbacie i świecach granie i śpiewanie

sala OK ul. Kościuszki 49, wstęp wolny

20.09.09 r. - godz. 16.00 - Bajkowa Niedziela dla maluchów
Teatr Narwal - „Opowieść o Alladynie”. 
sala OK ul. Kościuszki 49 /czytaj więcej/

wstęp - dzieci 10 złotych, dorośli 5 złotych

22.09.09 r. - godz. 20.00 - Wtorek Jazzowy Ośrodka Kultury
Funk de Nite & Christoph Titz

sala OK ul. Kościuszki 49, wstęp 15 złotych

30.09.09 r. - godz. 11.00 - Inauguracja roku akademickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Koncert „Lata 20., lata 30.” - sala OK ul. Kościuszki 49

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

V Jarmark Piaseczyński
W niedzielę 13 września w Parku Miejskim w Piasecznie po raz piąty od-
będzie się jarmark, który nawiązuje do tradycji organizowanych w na-
szym mieście od XVI wieku targów wielkich. 

Każdego roku impreza organizo-
wana jest w oparciu o kulturę po-
szczególnych regionów naszego kra-
ju. W tym roku hasłem przewodnim
jest folklor Beskidu Żywieckiego. 

Podczas jarmarku, który rozpocz-
nie się o godz. 12.00, odbędą się po-
kazy zespołów folkowych z regionu
Mazowsza i naszych tegorocznych
gości. Ponadto w programie przewi-
dziane są walki rycerskie, występy te-
atralne, pokazy dawnego rzemiosła.

W parku zostaną rozstawione kramy,
na których będzie można nabyć rę-
kodzieło i inne wyroby ludowe oraz
spróbować potraw regionalnych. Na
odwiedzających będą czekać ponad-
to wioska rycerska oraz atrakcje dla
najmłodszych gości. 

Ciekawe wydarzenia czekają na
mieszkańców także poza Parkiem
Miejskim. Muzeum Regionalne
w Piasecznie organizuje w godz.
11-17 dzień otwarty dla zwiedzają-

cych. Poza ekspozycją stałą będzie
możliwość odwiedzenia wystawy
prac Tamary Maj. Obchodząca
w tym roku jubileusz 25-lecia ar-
tystka w swoich dziełach używa
różnych technik m.in. tkanin, colla-
ge oraz obiektów. 

Zapraszamy również na zwie-
dzanie Piaseczna z przewodnikiem,
który oprowadzi chętnych śladami
walk i wojen w naszym mieście. 

Kornel Kowalski

Wymiany partnerskie

Irlandzka przygoda

Halama w Piasecznie

W ostatni weekend sierpnia młodzi zawodnicy KS Piaseczno wzięli
udział w międzynarodowym turnieju piłkarskim zorganizowanym
w miejscowości Arklow Town. To pierwszy efekt nawiązanych w ze-
szłym roku kontaktów pomiędzy gminą Piaseczno a irlandzkim Arklow.

Chłopcy z Piaseczna odnieśli
znaczący sukces docierając do sa-
mego finału turnieju, w którym ule-
gli renomowanej angielskiej druży-
nie Sheffield United. W tyle zawod-
nicy z Piaseczna prowadzeni przez
trenera Arkadiusza Modrzejewskie-
go pozostawili drużyny: Hanacka
Slavia Kromeriz z Czech, Olympic
Club Chateaudon z Francji, mło-
dzieżówkę z North Dublin oraz go-
spodarzy z Arklow Town. 

Oprócz prawdziwie sportowych
emocji - każda z drużyn rozegrała
w ciągu dwóch dni sześć meczy 
- wyjazd był okazją do poznania ir-
landzkich zwyczajów i kultury.
Członkowie drużyny mieszkali u ir-
landzkich oraz polonijnych rodzin
z Arklow. Każdego dnia organizato-
rzy zapewniali gościom z Polski do-
datkowe atrakcje w postaci wystę-
pów miejscowych zespołów muzycz-
nych i tanecznych oraz serwowali im

prawdziwie irlandzkie przysmaki. 
Podczas trwania turnieju przed-

stawiciele klubów zgodnie ustalili, że
będą kontynuować w swoim gronie
cykl turniejów, z których każdy co
roku odbywałby się w innym kraju.
Wszyscy liczą na to, że gospodarzem
turnieju w 2012 roku będzie Piasecz-
no, gdyż termin ten zbiega się z or-
ganizowanymi w tym czasie w Pol-
sce mistrzostwami Europy, co zwięk-
szyłoby prestiż całej imprezy. 

Grzegorz Piotr Halama (ur. 2 stycznia 1970 w Świdwi-
nie) - aktor kabaretowy, filmowy, teatralny, parody-
sta. Występuje na scenie jako „Grzegorz Halama
Oklasky”. Debiutował w Zielonej Górze w 1996 roku.
Jest związany z tak zwanym Zielonogórskim Zagłę-
biem Kabaretowym oraz środowiskową wytwórnią
filmową A'YoY. Nakręcił w jej ramach wiele wła-
snych krótkich form filmowych. Obecnie z Jarosła-
wem Jarosem przedstawia nowy program „Żule
i bandziory”. Wykreował parodystyczną postać „ma-
ło inteligentnego” Pana Józka - hodowcy drobiu
z Chociul, który bardzo chętnie udziela się we wszel-
kich wydarzeniach medialnych.

Grzegorz Halama wystąpi w Domu
Kultury w Piasecznie, ul. Kościuszki 49,
27 września o godz. 19.00. Cena bi-
letu wynosi 30 zł, istnieje możli-
wość rezerwacji miejsc pod nume-
rem 0 22 735 24 06. 

Połączenie autobusowe Bobrowiec - Auchan
Zapraszamy Państwa do korzystania z wydłużonego połączenia autobu-
sowego łączącego Bobrowiec z Auchan w Piasecznie. Linię obsługuje fir-
ma Roj-Bus. Aktualny rozkład jazdy,ważny od 21 sierpnia br. znajdą
Państwo na stronie www.piaseczno.eu

24 września w specjalistycznym autobusie-ambulatorium, który stanie
w Piasecznie - Łoziskach przed siedzibą firmy Wincanton na ul. Kolejowej 1,
zostaną przeprowadzone zbiórka krwi oraz pobranie próbek do rejestru daw-
ców szpiku kostnego. Zebrana krew przekazana zostanie chorym dzieciom
z Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. 

Żeby zostać dawcą trzeba tylko być zdrowym, mieć od 18 do 50 lat i wy-
razić chęć oddania szpiku. Pierwszym etapem rejestracji jest wysłanie do dnia
18 września (piątek) na adres szpik@wincanton. pl informacji o chęci zosta-
nia honorowym dawcą szpiku. 

Następnie wystarczy zgłosić się do specjalnego autobusu-ambulatorium,
który stał będzie na ul. Kolejowej 1 24 września w godz. 11.00 -16.00

Rejestr dawców szpiku kostnego


