
Podczas sesji wręczone zosta-
ną okolicznościowe medale
mieszkańcom Piaseczna zasłużo-
nym w działalności publicznej
i społecznej. Prelekcję popularno-
-naukową na temat historii piase-
czyńskiego rynku wygłosi hono-
rowy obywatel Piaseczna dr Wło-
dzimierz Bagieński - autor wyda-
nej przez urząd miasta publikacji
„Rynek w Piasecznie”. Oprawę

artystyczną spotkania zapewnią
uczniowie z Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Chylicach, którzy
przygotowali program złożony ze
scenek dotyczących najważniej-
szych wydarzeń historycznych
w naszym mieście. 

Podczas sesji rozstrzygnięty
zostanie konkurs plastyczny i li-
teracki oraz zaprezentowana zo-
stanie wystawa nagrodzonych

i wyróżnionych zdjęć w konkur-
sie fotograficznym „Tożsamość
Piaseczna”. 

Po zakończeniu oficjalnych uro-
czystości zapraszamy wszystkim
mieszkańców na koncert Zespołu
Reprezentacyjnego Wojska Pol-
skiego, który odbędzie się o godz.
12.00 w Niebieskiej Sali Domu pa-
rafialnego przy kościele św. Anny
w Piasecznie. 
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41. sesja 
Rady Miejskiej 
odbędzie się 

18 listopada 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

Zadbajmy o porządek
● s. 3

Kultura
● s. 8

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

Sprawozdania z sesji 

Rady Miejskiej ● s. 2

Sprawozdanie z pracy
burmistrza ● s. 3

Urodzinowa sesja

Przyszłość Piaseczna
● s. 4

Centrum biblioteczno
-informatyczne

● s. 4

Tożsamość Piaseczna
● s. 5

Nowy wiceburmistrz
● s. 7

W tym roku Piaseczno obchodzi 580. rocznicę nadania praw miej-
skich. Uroczystości rocznicowe zainaugurowane zostały w maju,
kontynuowane były latem, m.in. podczas Jarmarku Piaseczyń-
skiego, a ich zwieńczeniem ma być zaplanowana na 5 listopada
uroczysta sesja Rady Miejskiej 

Awers i rewers medalu z okazji 580-lecia 
nadania praw miejskich

Piaseczno inwestuje najwięcej
Po raz drugi z rzędu Piaseczno otrzymało presti-
żową statuetkę Kazimierza Wielkiego jako mia-
sto powiatowe, które najwięcej środków prze-
znacza na inwestycje w infrastrukturę technicz-
ną. W latach 2006-2008 gmina wydała na ten cel
1792 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 

Piaseczno uplasowało się na
pierwszym miejscu rankingu tygo-
dnika „Wspólnota” i Uniwersytetu
Warszawskiego zarówno w cało-
ściowych wydatkach inwestycyj-
nych, jak i w wydatkach inwestycyj-

nych z funduszy własnych bez
uwzględniania dotacji. 

Przy obliczaniu wskaźników
w konkursie pod uwagę brane były
tylko te, które skierowane zostały na
rozwój infrastruktury technicznej.

Koncentrowały się one na: transpor-
cie oraz budowie i remontach dróg,
gospodarce komunalnej (w tym bu-
dowie wodociągów, kanalizacji,
oczyszczalni ścieków) oraz gospodar-
ce mieszkaniowej. 

W rankingu na drugim miejscu
w kategorii miast powiatowych
znalazł się Pruszcz Gdański, a na
trzecim Grodzisk Mazowiecki. Wy-
niki rankingu ogłoszone zostały na
zostały 6 października 2009 r. na
VII Samorządowego Forum Kapita-
łu i Finansów. 

Na początku września w innym
rankingu samorządowym „Wspól-
noty” Piaseczno zajęło I miejsce
wśród miast wykazujących się naj-
większą skutecznością w pozyski-
waniu środków na projekty w całym
okresie od momentu przystąpienia

Polski do Unii Europejskiej. W prze-
liczeniu na 1 mieszkańca Piaseczno,
głównie dzięki realizacji programu
gospodarki wodno-ściekowej, osią-
gnęło w zeszłym roku wykorzysta-
nie środków zagranicznych na po-
ziomie 2939,51 zł. W tym roku
udało się gminie dodatkowo otrzy-
mać grant europejski na budowę
dróg na ponad 7 mln. zł. 

Piaseczno przeżywa obecnie
okres największego rozwoju
w swojej 580-letniej historii. Licz-
ba mieszkańców naszej gminy
w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła
o połowę. W związku z tym jako
samorząd musimy być przygoto-
wani na zmieniającą się rzeczywi-
stość, podejmując odważne decy-
zje - komentuje wyniki rankingu
burmistrz Józef Zalewski. 

fot. Ł. Wyleziński

Dyplom przyznany przez Tygodnik Samorządowy „Wspólnota”

Piaseczno po raz drugi z rzędu otrzymało prestiżową statuetkę Kazimierza Wielkiego



Radni uznali za bezzasadne we-
zwania do usunięcia naruszenia inte-
resu prawnego pani Anny Nestoro-
wicz oraz pana Józefa Zalewskiego,
burmistrza miasta i gminy Piaseczno,
dokonanego uchwałą nr
1101/XIIN/2009 Rady Miejskiej
w Piasecznie z dnia 19 sierpnia 2009 r.
w sprawie cofnięcia skargi z dnia
8 maja 2007 r. na zarządzenie za-
stępcze wojewody mazowieckiego. 

Rada Miejska przyjęła spra-
wozdanie z wykonania budżetu
gminy Piaseczno za pierwsze pół-
rocze 2009 r. 

Zmniejszone zostały wydatki na
opłaty i składki (o 50 tys. zł) oraz na
utrzymanie budynków komunal-
nych (o 480 tys. zł). Zaoszczędzone
środki przeznaczone zostaną na ure-
gulowanie opłat za zużycie energii
elektrycznej dla potrzeb oświetlenia
ulicznego w gminie Piaseczno. 

W związku ze znacznie mniej-
szymi, niż pierwotnie planowano,
dochodami gminy radni zmniejszyli
dochody i wydatki na rok 2009. Jed-
nocześnie zmniejszone zostały środ-
ki na realizację zadań, których koszt
okazał się niższy, niż planowano. 

Rada zwiększyła wydatki o
45 tys. zł na realizację zajęć tenisa
stołowego na terenie Piaseczna. 

Zwiększone zostały 
także wydatki na: 
- wykonanie nakładki asfaltowej
ul. Staszica w Piasecznie - o prawie
76 tys. zł
- wykonanie odwodnienia, podbu-
dowy i nawierzchni z kostki w
ul. Staropolskiej w Piasecznie -
o prawie 23 tys. zł.

Rada przeznaczyła 14 tys. zł na
zakup wzorcowego kiosku sprzeda-
ży gazet, który będzie prezentowa-

ny zainteresowanym dzierżawą
gruntu pod usługi handlowe.

Radni zmienili uchwałę Nr
1115/XXXVIII/2009 z 26.08.2009
r. w sprawie zmian budżetu gminy
Piaseczno w 2009 roku, uwzględ-
niając zmiany wprowadzone przez
Regionalną Izbę Obrachunkową. 

Zatwierdzone zostały Regulamin
przyznawania stypendiów twór-
czych oraz zmiana Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta
i gminy Piaseczno. 

Rada przyjęła do realizacji plany
pracy komisji rewizyjnej Rady Miej-
skiej w Piasecznie na rok 2009/2010. 

Odwołano pana Wojciecha Ka-
czorowskiego ze składu komisji zdro-
wia i opieki społecznej, w związku
z jego rezygnacją. Na jego miejsce
powołano pana Piotra Obłozę. Pana
Wojciecha Kaczorowskiego powoła-

no na członka komisji sportu. 

Radni wyrazili zgodę na: 
- nabycie na rzecz gminy Piaseczno
działki o powierzchni 0,01 ha, prze-
znaczonej pod drogę gminną we
wsi Jazgarzew, 
- sprzedaż w drodze bezprzetargo-
wej działki, o pow. 254 m kw., po-
łożonej w Piasecznie przy ul. Nefry-
towej, zabudowanej budynkiem
mieszkalnym na rzecz użytkownika
wieczystego. 

Ustalone zostały roczne opłaty na
rok 2010 za umieszczenie reklam na
nieruchomościach gminnych w wy-
sokości od 451,50 zł do 525 zł za 1 m
kw. powierzchni tablicy reklamowej. 

Radni uchwalili zmianę miejsco-
wego planu zagospodarowania
przestrzennego części Piaseczna za-
twierdzonego uchwałą nr 613/li/98
Rady Miejskiej w Piasecznie z 29

kwietnia 1998 r. 
Nadano nazwy ulicom: Cztero-

listnej Koniczyny w Gołkowie, Kazi-
mierza Wielkiego we wsi Pęchery
-Łbiska PGR, Kaliny w Henryko-
wie Uroczu. 

Rada zdecydowała o przystąpie-
niu do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania
przestrzennego: 
- części Zalesia Górnego - Etap I, za-
twierdzonego uchwałą Rady Miej-
skiej w Piasecznie Nr 395/XVII/2003
z dnia 04.12.2003 r., 
- części miasta Piaseczna dla ob-
szaru ograniczonego ulicami: Re-
dutową, Pod Bateriami, Dworską
oraz granicą administracyjną mia-
sta Piaseczna. 

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

Sprawozdanie z 39. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

W związku z większymi wpły-
wami z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie gminy Piaseczno Rada Miej-
ska zwiększyła dochody o 200 tys.
zł. Jednocześnie o tę samą kwotę
zwiększone zostały wydatki na do-
żywianie dzieci objętych progra-
mem profilaktycznym, finansowa-
nie programów profilaktycznych
oraz koszty związane z prowadze-
niem świetlic środowiskowych. 

Radni przeznaczyli 21,6 tys. zł
na dofinansowanie przez okres
dwóch miesięcy linii autobusowej
Bobrowiec - Auchan do chwili pod-
pisania porozumienia z ZTM (gru-
dzień 2009), w wyniku którego
ZTM wyłoni w drodze przetargu
przewoźnika honorującego tzw.
wspólny bilet sieciowy. 

Zdecydowali także o wypłaceniu
700 zł odszkodowania mieszkańco-
wi gminy Piaseczno za uszkodzenie

samochodu na drodze gminnej. 
Rada przesunęła 30 tys. zł z wy-

datków na wykupy gruntów na ka-
ry i odszkodowania wypłacane na
rzecz osób fizycznych. 

Radni odrzucili skargi dotyczą-
ce naruszenia interesu prawnego
pani Marii Miernik, pani Izabeli
Rybczyńskiej oraz pana Tadeusza
Łagowskiego w związku z uchwałą
Rady Miejskiej w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego części Piaseczna dla
obszaru ograniczonego ulicami Ja-
na Pawła II, Wojska Polskiego,
Sienkiewicza oraz torami kolei
Warszawa - Radom.

Rada wyraziła zgodę na wydzier-
żawienie w trybie bezprzetargowym
na 10 lat części działki położonej
w Piasecznie, z przeznaczeniem pod
zaplecze zakładu szklarskiego oraz
pod miejsca parkingowe. 

Zgodzili się także na sprzedaż
w drodze bezprzetargowej na rzecz
użytkowników wieczystych działek: 
- niezabudowanych, położonych
w Piasecznie przy ulicy Żeromskiego, 
- zabudowanych budynkiem miesz-
kalnym, położonych w Piasecznie
przy ulicach Szafirowej, Granitowej,
Kopernika róg Moniuszki, 
- zabudowanej budynkiem letnisko-
wym położonej w obrębie Chojnowa
na osiedlu „Chata za miastem” 
- zabudowanej garażem, położonej
w Piasecznie przy ul. Fabrycznej. 

Zdecydowano o oddaniu Ban-
kowi Spółdzielczemu w Piasecznie
w trybie bezprzetargowym w użyt-
kowanie wieczyste na okres 99 lat
działki o powierzchni 682 m kw. za-
budowanej budynkiem Banku, po-
łożonej w Piasecznie przy ul. Żabiej
wraz z nieodpłatnym przeniesie-
niem własności budynku usytuowa-
nego na tej działce. 

Ustalono pierwszą opłatę z ty-
tułu użytkowania wieczystego
w wysokości 25% wartości gruntu
oraz opłatę roczną z tytułu użytko-
wania wieczystego w wysokości
3% wartości gruntu -zgodnie
z art. 72 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami. 

Ustalone zostały także stawki
czynszu za dzierżawę gruntów ko-
munalnych na rok 2010 na pozio-
mie górnych stawek z roku 2009. 

Zatwierdzono Studium układu
komunikacyjnego gminy Piaseczno,
wykonanego przez Ove Arup &
Partners International Ltd. Sp. z o.o.
Odział w Polsce. 

Na wniosek komisji rewizyjnej
Rada Miejska zdecydowała o skie-
rowaniu wniosku do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie
o przeprowadzenie kontroli legal-
ności działania burmistrza miasta
i gminy Piaseczno w zakresie: pod-

pisanej w dniu 20 lipca 2004 roku
umowy użyczenia oddającej
w bezpłatne użytkowanie grunt
o powierzchni 200 m kw. oraz wy-
datkowania z budżetu 24 tys. zł na
budowę parkingu przy ul. Ko-
ściuszki 27. 

Rada postanowiła także zaskar-
żyć do Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego zarządzenie Woje-
wódzkiego Sadu Administracyjne-
go o pozostawieniu bez rozpozna-
nia pisma Rady Miejskiej w Pia-
secznie w sprawie cofnięcia skargi
na zarządzenie zastępcze Wojewo-
dy Mazowieckiego z dnia 3 kwiet-
nia 2007 roku. 

Uchwalony został Lokalny Pro-
gram Rewitalizacji Miasta Piaseczno
na lata 2007-2013. 

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

Sprawozdanie z 40. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

Sprawozdanie z 13. nadzwyczajnej sesji 
Rady Miejskiejw Piasecznie
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Sesja została zwołana
w przerwie obrad 39 sesji Rady
Miejskiej w Piasecznie w celu

podjęcia uchwały o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków

na terenie miasta i gminy Pia-
seczno. Uchwalone zostały na-
stępujące ceny:

Pogotowie
wodnokanalizacyjne

Informujemy, że od dnia 7 października obowiązuje 
nowy numer pogotowia wodnokanalizacyjnego. 

Awarie prosimy zgłaszać pod numer 

603 309 399
Teledon czynny jest przez całą dobę. 

Dziękujemy, 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie

Wydłużenie godzin pracy Wydziału
Świadczeń Społecznych
Uprzejmie informujemy, że Wydział Świadczeń Społecznych  mający
siedzibę przy ul. Fabrycznej 2 w Piasecznie do 30 listopada br. przyj-

mować będzie wnioski od interesantów 
w następujących godzinach: 

pon, śr i czw: 8.30 -17.30
wt i pt: 8.30 -15.30
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Burmistrz zatwierdził 
przetargi na: 

ułożenie nakładki bitumicznej na 
ul. Kajki o długości 295 mb., szero-
kości 5 m. Wykonawca firma Eure-
ka Budownictwo z Warszawa, za
cenę 134 915,84 zł brutto; 

wykonanie robót związanych
z wymianą podsufitki w salach gru-
py 4 i 5 w pomieszczeniach przyle-
głych oraz pomieszczeniu admini-
stracyjnym w budynku Przedszkola
nr 5 w Piasecznie ul. Szkolna 18. Wy-
konawca Zakład Remontowo-Budo-
wlany Jerzy Nowak z Zalesia Górne-
go, za cenę 103 366,51 zł; 

wykonanie robót dodatkowych
związanych z wymianą posadzki
w sali gimnastycznej, rozbiórką ist-
niejącego ogrodzenia oraz budo-
wą nowego ogrodzenia terenu
Szkoły Podstawowej w Chylicach
przy ul. Dworskiej 2. Wykonawca
PPU Zambet SA z Pułtuska, za ce-
nę 350 000,00 zł; 

ułożenie nakładki bitumicznej na
ul. Staszica o długości 260 mb., sze-
rokości 6 m. Wykonawca Budow-
nictwo Drogowe Jarpol SA z War-
szawy, za cenę 225 919,60 zł; 

opracowanie koncepcji progra-
mowo-przestrzennej odprowadza-
nia wód ze zlewni Kanału Piase-
czyńskiego i Kanału Jeziorki. Wyko-
nawca firma Mała Retencja Budow-
nictwo Wodne i Ogólnobudowlane
Mariusz Dziedzic z Głoskowa, za ce-
nę 149 450,00 zł; 

wykonanie nawierzchni ulicy Sta-
ropolskiej - II etap w Piasecznie. Wy-
konawca Przedsiębiorstwo Usługo-
wo-Remontowe Ewbud z Działek Su-
skowolskich, za cenę 159 984,70 zł; 

opracowanie koncepcji zintegro-
wanego rozwoju urbanistycznego
dla części obszaru A1MWU ujęte-
go w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego Piasecz-
na ograniczonego ulicami Kusociń-
skiego, Wojska Polskiego, Szkolną,
Puławską, zawierającego koncep-
cję efektywnej energetycznie mo-
dernizacji budynków. Wykonawca
Narodowa Agencja Poszanowania
Energii SA z Warszawy, za cenę
193 736,00 zł; 

wykonanie nakładki bitumicznej
na ul. Młodych Wilcząt w Zalesiu
Górnym. Wykonawca firma Fal-
-Bruk B.B.Z. Falenta spółka jawna
z Warszawy, za cenę 154 796,04 zł; 

wykonanie naprawy elewacji
budynku Przedszkola nr 11 w Pia-
secznie ul. Nefrytowa. Wykonaw-
ca Z.U.H. Sław-Bud Sławomir
Strzałkowski z Owadów, za cenę
78 837,97 zł; 

dostawa ciężkiego samochodu ra-
towniczo-gaśniczego z napędem
4x4 dla jednostki OSP w Złotokłosie.
Wykonawca Przedsiębiorstwo Spe-
cjalistyczne Bocar sp. z o.o. z Korwi-
nowa, za cenę 659 976,00 zł; 

sporządzenie projektów miejsco-
wych planów zagospodarowania
przestrzennego dla części Piaseczna
i części wsi Żabieniec. Wykonawca
firma Studio KA z Wólki Kozodaw-
skiej, za cenę 121 878,00 zł; 

opracowanie koncepcji i projektu
budynku OSP Piaseczno, w tym
Strażnicy przy ul. Kusocińskiego
w Piasecznie. Wykonawca Biuro
Projektowe Armagedon z Poznania,
za cenę 89 060,00 zł; 

remont nawierzchni chodnika

z kostki betonowej na ul. Dworcowej
o dł. 514 mb., szer. 1,5-2,0 m. Wy-
konawca PUR Ewbud z Działek Su-
skowolskich, za cenę 121 909,72 zł; 

wykonanie projektu budowlane-
go i wykonawczego ulicy Żerom-
skiego na odcinku od ul. Armii Kra-
jowej do ul. Mazurskiej i na odcin-
ku od ul. Mazurskiej w kierunku
rzeki (do działki nr 2) oraz ulicy Ma-
zurskiej na odcinku od ul. Staszica
do ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie.
Wykonawca konsorcjum firm: Pol-
ska Inżynieria Sp. z o.o. z Warszawy
oraz Dro-Konsult Sp. z o. o. z War-
szawy, za cenę 237 599,88 zł; 

zakup, dostawa i rozładunek wor-
kowanego węgla, gatunek I orzech,
dla podopiecznych Ośrodka z tere-
nu Miasta i Gminy Piaseczno. Wy-
konawca PHU Barbara z Marek za
1 tonę węgla 700,28 zł; 

budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - socjalnego A1
przy ul. Świętojańskiej w Pia-
secznie wraz z zagospodarowa-
niem terenu. Wykonawca Instal-
bud-Rzeszów Sp. z o.o. z Rze-
szowa za cenę 4 027 536,14 zł; 

przebudowa ul. Orzechowej
w Zalesiu Dolnym na odcinku od
al. Kasztanów do ul. Modrzewio-
wej. Wykonawca Mabau Polska
Sp. z o.o. z Szymanowa, za cenę
803 666,40 zł. 

Burmistrz unieważnił 
przetargi na:

wykonanie robót związanych z re-
montem więźby dachowej i pokrycia
dachu, wymianą wyłazu i drabinki
na poddasze, malowaniem elewacji,
w budynku Ratusza w Piasecznie,
gdyż nie złożono żadnej oferty nie-
podlegającej odrzuceniu. 

Burmistrz ogłosił 
przetargi na: 

budowę oświetlenia ul. Szybow-
cowej i ul. Sarmackiej w Głoskowie; 

przebudowę al. Pokoju w Pia-
secznie, Zalesiu Dolnym - na odcin-

ku od ul. Pod Bateriami do 
ul. Wilanowskiej; 

budowę drogi dojazdowej w ob-
rębie ul. Orzeszkowej w Piasecznie; 

wykonanie remontu dachu bu-
dynku Przedszkola nr 3 przy ul. Ja-
worowej 4 w Piasecznie; 

budowę sygnalizacji świetlnej
w ciągu ulicy Geodetów w Piasecznie. 

W tym okresie burmistrz
zajmował się bieżącymi
sprawami, m.in. odbyły się
następujące spotkania
i wydarzenia z udziałem
burmistrza:
28 sierpnia - spotkanie nt. podej-
mowanych działań w celu przywró-
cenia nocnej i świątecznej pomocy
lekarskiej i pielęgniarskiej przy pu-
blicznej służbie zdrowia; 
1 września - uroczystości upamięt-
niające 70. rocznicę wybuchu II
wojny światowej; 
4 września - wmurowanie kamie-
nia węgielnego pod nowy obiekt
handlowy firmy Decathlon w Pia-
secznie przy ul. Energetycznej; 
5 września - I Bieg „Frog Race”
zorganizowany na „Zimnych Do-
łach” przez Stowarzyszenie Rekre-
acyjno-Sportowe „Kondycja”; 
6 września - uroczystości dożynko-
we w Prażmowie; 
11 września - zebranie wiejskie
w Jazgarzewie; 
12 września - impreza plenerowej
„Spotkanie mieszkańców - tu
mieszkamy - poznajmy się” z okazji
jubileuszu 580-lecia nadania praw
miejskich dla Piaseczna; 
13 września - V Jarmark Piaseczyński; 
13 września - uroczystości 60-lecia
„Stoceru” w Konstancinie-Jeziornie; 
17 września - uroczystości upa-
miętniające 70. rocznicę agresji so-
wieckiej na Polskę; 
17 września - pożegnanie p. Victo-
ra Ashe, ambasadora USA w Polsce,
w związku z zakończeniem misji dy-
plomatycznej w naszym kraju; 
20 września - uroczystości 80-lecia

powstania Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Złotokłosie; 
25 września - zjazd sprawozdaw-
czo-wyborczy zjeździe PCK Od-
działu Rejonowego w Piasecznie; 
2 października -podsumowanie ky-
nologicznych mistrzostw policji
„Sułkowice 2009”; 
4 października - obchody Dnia Se-
niora zorganizowane przez Zarząd
Rejonowy Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów w Piasecznie; 
6-7 października - VII Samorzą-
dowe Forum Kapitału i Finansów
oraz w uroczysta Gala Inwestorów
Samorządowych. Gmina Piaseczno
zajęła kolejny raz I miejsce w Pol-
sce w rankingu dotyczącym wydat-
ków inwestycyjnych na infrastruk-
turę techniczną prowadzonym
przez tygodnik „Wspólnota” oraz
Uniwersytet Warszawski w grupie
miast powiatowych. Piaseczno
otrzymało po raz drugi statuetkę
Kazimierza Wielkiego; 
9 października - uroczyste ślubo-
wanie uczniów klas I w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Piasecznie; 
9 października - obchody Dnia
Energetyka, zorganizowane przez
Zakład Energetyczny Konstancin-
-Jeziorna; 
12 października - spotkanie
z uczniami i nauczycielami Gimna-
zjum w Zalesiu Górnym z okazji in-
auguracji obchodów 10. rocznicy
powstania szkoły; 
13 października - obchody 10-lecia
utworzenia powiatu piaseczyńskiego. 

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

Burmistrz przyjmuje 
interesantów w każdy 

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

Sprawozdanie z pracy burmistrza
Na początku każdej sesji Rady Miejskiej bur-
mistrz przedstawia radnym sprawozdanie
z pracy pomiędzy sesjami Rady. Poniżej
przedstawiamy zarys najważniejszych spraw
i problemów, którymi burmistrz i kierownic-
two zajmowali się od 26 sierpnia do 14 paź-
dziernika 2009 r.

Zadbajmy o porządek 
Do urzędu miasta wpływa wiele uwag od mieszkańców, dotyczących
bałaganu w mieście, związanego zwłaszcza z niewłaściwym parkowa-
niem oraz nieporządkiem wokół domów i posesji. Pamiętajmy jednak,
że to my sami przyczyniamy się do takiego wizerunku miasta.

Straż miejska rozpoczęła właśnie
wzmożone kontrole, mające na celu
poprawę tego stanu rzeczy. Spraw-
dzane jest wypełnianie przez miesz-
kańców zapisów regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie
miasta i gminy Piaseczno oraz prze-
strzeganie obowiązującego prawa. 

Zgodnie z prawem właściciele
nieruchomości zobowiązani są
utrzymywać porządek i czystość na
własnym terenie oraz przed posesją.
W przypadku, gdy strażnik miejski
dostrzeże nieprawidłowości, np.
znajdującą się na działce górę gruzu
i odpadów albo zalegające na chod-
niku przed ogrodzeniem błoto lub
śnieg, wystosuje do właściciela pi-
smo wzywające go do uporządko-
wania terenu w przeciągu określo-
nego czasu. Po wyznaczonym ter-
minie odbędzie się kolejna kontrola,

tym razem sprawdzająca wypełnie-
nie nakazu. W przypadku niewyko-
nania prac porządkowych właściciel
ukarany zostanie grzywną. 

Wzmożone prace strażników
obejmą też kontrole umieszczenia
na terenie posesji tabliczek z nume-
rem porządkowym. Właściciele
bądź administratorzy, którzy we-
zwani do ulokowania numeru domu
nie zrobią tego w ciągu 14 dni od
otrzymania wezwania, podlegają
karze grzywny do 250 złotych. 

Przypominamy również miesz-
kańcom, że mają w obowiązku pod-
pisanie umów na wywóz nieczysto-
ści stałych, a osoby nieposiadające
podłączenia do systemu kanalizacji
również umowę na odbiór nieczy-
stości płynnych. Listę firm wywozo-
wych można znaleźć na stronie
www.bip.piaseczno.eu w zakładce

„gospodarka odpadami” bądź uzy-
skać w Urzędzie Miasta w wydziale
utrzymania terenów publicznych.
Podczas kontroli straży miejskiej
nieposiadanie umów będzie podsta-
wą do ukarania mandatem. 

Szczególną bolączką w Piasecz-
nie jest nagminne parkowanie sa-
mochodów w nieodpowiednich
miejscach. W celu ulepszenia syste-
mu parkowania zbudowane zostały
duże parkingi, jeden obok urzędu
miasta przy ulicy Sierakowskiego,
drugi za budynkiem sądu rejonowe-
go. Pomimo to kierowcy nadal par-
kują niezgodnie z przepisami. Dlate-
go Straż będzie kontrolować po-
prawność parkowania i w razie naru-
szeń prawa karać będzie mandatami,
szczególnie w miejscach, gdzie kie-
rowcy blokują chodniki. Samowola
parkujących utrudnia przejście pie-

szym oraz uniemożliwia sprzątanie
służbom porządkowym, wyposażo-
nym w specjalną maszynę czyszczą-
cą, która nie może przecisnąć się
między samochodami. Najczęstszych
kontroli spodziewać należy się tam,

gdzie problem jest najbardziej wi-
doczny, m.in. na ul. Jarząbka. 

Straż Miejska 986
tel. 022 750 21 60

e-mail:
strazmiejska@piaseczno.eu
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Prezentacja wizji rozwoju centrum miasta 

Przyszłość Piaseczna
Władze miasta wspólnie z holenderską firmą konsultingowo-urba
nistyczną RDH przygotowały propozycję wizji centrum Piaseczna
w niedalekiej przyszłości. Wcześniej do „burzy mózgów” nad wyglą-
dem i funkcjami centrum miasta zaproszeni zostali przedstawiciele
różnych grup społecznych.

Zorganizowany na przełomie lu-
tego i marca tego roku cykl spotkań
zaowocował projektem, który
przedstawiciele holenderskiej firmy
chcą teraz zaprezentować miesz-
kańcom. Zadaniem, przed jakim
stanęli holenderscy specjaliści z za-
kresu planowania i rozwoju miej-
skiego, urbanistyki oraz architektu-
ry, było wypracowanie spójnej
koncepcji rozwoju centrum miasta,
która przywróciłaby mu tętniącą
życiem atmosferę. 

Podczas interaktywnych warsz-
tatów skierowanych do liderów
lokalnej społeczności, przedsię-
biorców, młodzieży i seniorów
omawiane były zagadnienia zwią-
zane z tożsamością miasta oraz
ewentualnymi decyzjami, jakie

należałoby podjąć, aby przycią-
gnąć do centrum turystów
a mieszkańców zachęcić do spę-
dzania tam wolnego czasu

- Nie sztuką jest czytać raporty
i sporządzać coraz to nowe plany,
sztuką jest dotrzeć do naszych am-
bicji, tego, o czym myślimy i jakie
są nasze ideały -powiedział na
pierwszym spotkaniu Huub Dro-
ogh, prezes RDH Architekci Urbani-
ści, podkreślając tym samym wagę
udziału społeczeństwa w procesach
decydujących o przyszłości miejsca
zamieszkania, pracy czy działalności
pozazawodowej. 

Na spotkaniach podkreślano
wagę historycznego aspektu
kształtowania struktury miasta, te-
go, co stanowić może dzisiaj jego

kapitał podstawowy, oraz koniecz-
ność znalezienia równowagi za-
równo w sferze zabudowy, jak
i oferowanych mieszkańcom usług.
Dużo uwagi poświęcono istnieją-
cym w mieście kontrastom i po-
większającym się różnicom w cha-
rakterze przestrzeni miejskiej. 

Podczas planowanych listopa-
dowych spotkań z kierownictwem
Urzędu, radnymi oraz samymi
mieszkańcami przedstawiony zo-
stanie raport końcowy prac nad
projektem. Wyłonić ma się z niego
ogólna wizja, jak centrum Pia-
seczna powinno wyglądać w przy-
szłości, poparta propozycjami
konkretnych rozwiązań, które po-
prawią wygląd, komunikację
i charakter miasta. 

Problemy i możliwości rozwoju centrum miasta

Wizja - Piaseczno jako wrota do stolicy,                                                             ...terenów rekreacyjnych                                                ... funkcji rekreacyjno-usługowych dla całego powiatu

Wszystkich zainteresowanych planami rozwoju centrum miasta za-
praszamy na spotkania, które odbędą się 3 listopada w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miasta: 
- godz. 10.00 - spotkanie dla seniorów, młodzieży, przedstawicieli insty-
tucji kultury i edukacji; 
- godz. 18.30 - spotkanie dla przedsiębiorców oraz przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych
Prosimy o potwierdzenie przybycia: urzad@piaseczno.eu

Wizualizacja nowej biblioteki miejskiej od strony ulicy Puławskiej

Centrum Biblioteczno-Informatyczne 

Mediateka & Multicentrum

Obiekt zlokalizowany u zbiegu ulic
Puławskiej i Jana Pawła II charakteryzo-
wało będzie harmonijne powiązanie
z otoczeniem, a jednocześnie dbałość
o podkreślenie jego formy za pomocą
nowoczesnych środków przestrzennych.
Z zewnątrz będzie kompilacją szkła, ka-
mienia, drewna i chromu, wewnątrz zaś
wyposażony będzie w nowoczesne roz-
wiązania multimedialne. 

Budynek będzie posiadał cztery kon-
dygnacje naziemne oraz taras widokowy
na dachu, a także dwa poziomy podziem-
ne, gdzie zlokalizowany będzie parking
i archiwum zbiorów. Na parterze przewi-
dziana jest sala wystawowa, która może

być także miejscem spotkań i eventów,
oraz salonik prasowy. Komercyjną funkcją
mającą przyciągnąć mieszkańców będzie
zlokalizowana na czwartym piętrze prze-
szklona kawiarnia z tarasem widokowym. 

Na pierwszym piętrze umiejscowiona
będzie wypożyczalnia dla dorosłych i czy-
telnia, a na drugim biblioteka multimedial-
na - mediateka oraz interaktywne centrum
edukacji dla najmłodszych - multicentrum. 

Projekt firmy Atelier Zetta, która na
zlecenie gminy przygotowała koncepcję
architektoniczną, spotkał się z dużym
zainteresowaniem radnych, dlatego jest
duża szansa, że do 2012 roku obiekt zo-
stanie wykonany i oddany do użytku. 

W centrum miasta gmina Piaseczno chce zrealizować no-
woczesne centrum biblioteczno-informacyjne. Oprócz
tradycyjnych funkcji placówka pełnić będzie rolę media-
teki i multicentrum, oferując użytkownikom szeroką ga-
mę zajęć i warsztatów edukacyjnych, w trakcie których
uczestnicy będą mieli szansę zdobyć wiedzę z różnych
dziedzin nauki i kultury, wykorzystując przy tym narzę-
dzia technologicznie zaawansowane
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Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

Tożsamość Piaseczna
Znamy już laureatów konkursu fotograficznego „Tożsamość Pia-
seczna - miejsca, wydarzenia”, zorganizowanego przez Urząd Mia-
sta z okazji obchodów 580. rocznicy nadania praw miejskich Pia-
secznu. Intrygujące ujęcia codziennie mijanych miejsc, piękne kra-
jobrazy i ekscytujące chwile z imprez kulturalnych i sportowych
zyskały uznanie jury i wkrótce będzie można je podziwiać na przy-
gotowywanej wystawie.

Konkurs ogłoszony został 31 ma-
ja podczas Pikniku Rodzinnego
w parku miejskim w Piasecznie.
Przez całe wakacje, aż do 4 wrze-
śnia można było nadsyłać na płycie
CD prace mieszczące się w wyzna-
czonych zgodnie z tytułem konkur-

su dwóch kategoriach. Konkurs
miał na celu zachęcić i zmotywo-
wać mieszkańców do odkrywania
i uwieczniania na fotografiach uro-
ków swojej gminy, a także wypro-
mować lokalnych artystów i amato-
rów fotografii. Uczestnictwo
w konkursie było otwarte dla
wszystkich chętnych. 

Konkurs cieszył się sporym zain-
teresowaniem, wpłynęło 248 zdjęć,
w tym 188 w kategorii „miejsca”

i 60 w kategorii „wydarzenia”. Pra-
ce rozpatrywała pod kątem m.in.
kadrowania, pomysłowości i aspek-
tów promocyjnych komisja konkur-
sowa, w skład której weszli Cezary
Pióro - fotograf przyrody mający na
swoim koncie wiele prestiżowych

wystaw i nagród, przedstawiciele
Biura Promocji i Informacji Gminy,
Ośrodka Kultury oraz pomysłodaw-
cy konkursu: Piotr Kalbarczyk -
twórca projektu Rebelia Sztuki i Syl-
wia Kubacz - współorganizatorka
i instruktorka Rebelii Sztuki. Jury do
ostatniej chwili nie miało jedno-
znacznego zdania, komu przyznać
pierwsze miejsca w obydwu kate-
goriach. Pomimo towarzyszących
dużych emocji udało się dojść do

konsensusu. Laureaci otrzymali
atrakcyjne nagrody z rąk burmi-
strza miasta Józefa Zalewskiego,
dyrektor Ośrodka Kultury Ewy Du-
dek oraz właścicielki Szkoły Języko-
wej SPOT w Piasecznie Małgorzaty
Mierneckiej na uroczystym roz-
strzygnięciu podczas Jarmarku Pia-
seczyńskiego, który odbył się 13
września w parku miejskim. 

W kategorii „miejsca” za naj-
lepsze zdjęcie uznano fotografię za-
tytułowaną „Cmentarz w Antoni-
nowie”, której autorka Joanna Fer-
lian-Tchórzewska otrzymała główną
nagrodę - aparat cyfrowy Canon
EOS 450 D, ufundowany przez
Urząd Miasta. Dwa tygodnie póź-
niej okazało się, że to zdjęcie zauro-
czyło nie tylko piaseczyńskie jury,
zdobyło również I miejsce w presti-
żowym konkursie fotograficznym
National Geographic Polska w kate-
gorii „krajobraz”. Składamy więc
laureatce podwójne gratulacje. Na
drugim miejscu uplasował się Piotr
Ciechomski za serię pięciu zdjęć
„Taxi Piaseczno”, prezentujących
w niebanalny sposób niezapomnia-
ny, historyczny wręcz postój taksó-
wek przy ul. Puławskiej. Autor na-
grodzony został fotograficznym ze-
stawem oświetleniowym, ufundo-
wanym przez piaseczyński Ośrodek
Kultury. Jury wyróżniło również 8
prac, obok których nie mogło
przejść obojętnie: serię urokliwych
zdjęć krajobrazowych Jerzego Sa-
downika, lotnicze zdjęcie „Okolice
Jazgarzewa” Roberta Lesiuka, zdję-
cie Konrada Lechańskiego ukazują-

ce prześwit światła w lesie, fotogra-
fie Jarosława Chodyry -„Spojrzenie
na panoramę” oraz „Spojrzenie na
urząd”, zdjęcie pt. „Nadarzyńska”
wykonane przez Samar Khanafer,
lustrzane odbicie drzewa Jacka Kry-
sińskiego, fotografię Artura Koliń-
skiego pt. „Koziołek” oraz zdjęcie
Michała Ciechomskiego -„Piasecz-
no - miasto wąskotorowe 3”. 

W kategorii „wydarzenia” naj-
większy aplauz wywołały zdjęcia
z Teatraliów Sobótkowych, cyklicz-
nej imprezy kulturalnej, podczas
której teatry z całej Polski i z zagra-
nicy prezentują swoją niepowta-
rzalną twórczość. I miejsce przypa-
dło pracy autorstwa Idy Sucheckiej,
za którą laureatka otrzymała lu-
strzankę cyfrową firmy Canon.
Zdjęcie w ciemnej tonacji barw
urzekło jury niezwykle ujętą magią
chwili, uchwyconą podczas przed-
stawienia Teatru Formy na Teatra-
liach Sobótkowych w czerwcu tego
roku. II miejsce przyznano Piotrowi
Michalskiemu za zdjęcie wykonane

podczas przedstawienia Teatru
Ósmego Dnia zatytułowanego „Ar-
ka”. Nagrodą dla laureata był seme-
stralny kurs języka angielskiego
w Szkole Językowej SPOT w Piasecz-
nie. Przyznano też następujące wyróż-
nienia: Konradowi Lechańskiemu za
trzy zdjęcia: „Rebelia Sztuki”, „Sekcja
dęta” oraz „Portret”, Michałowi Ne-
storowiczowi za ciekawe spojrzenie na

kibiców na zdjęciach „Mecz” i „Po
meczu” oraz Rafałowi Gradowi za fo-
tografię zatytułowaną „Hej! Kto Polak
na bagnety”. Dla autorów dwóch wy-
różnionych prac firma Foto Renau
z Piaseczna ufundowała dodatkową
nagrodę - możliwość wykonania bez-
płatnych odbitek, zaś wszyscy wyróż-
nieni otrzymali zestawy upominkowe
od gminy Piaseczno. 

Nagrodzone prace zaprezento-
wane zostaną w formie specjalnej
wystawy w dniu 5 listopada na uro-
czystej sesji Rady Miejskiej, stanowią-
cej kulminację obchodów 580-lecia
miasta. Zwycięskie fotografie bę-
dzie można też obejrzeć w Muzeum
Regionalnym między 5 a 22 listopa-
da na wystawie „W poszukiwaniu
tożsamości Piaseczna”. Będzie to
wystawa przedstawiająca historię
Piaseczna w oparciu o materiały ar-
chiwalne, mapy, pamiątki i zdjęcia
mieszkańców Piaseczna w nowej
aranżacji. Ukazywać będzie nasze
miasto w podziale na trzy etapy:
przeszłość - teraźniejszość - przy-

szłość. Wystawa przygotowana zo-
stanie ze zbiorów Muzeum Regio-
nalnego w Piasecznie, materiałów
zebranych i przygotowanych przez
Piaseczyńską Grupę Obywatelską
oraz konkursowych prac. Serdecz-
nie zapraszamy. 

Prace można oglądać na 
www. tozsamosc.piaseczno.eu

Joanna Ferlian-Tchórzewska 1. nagroda w kategorii miejsca za cmentarz w Antoninowie

Piotr Ciechomski 2. nagroda w kategorii miejsca za serię zdjeć z postoju taxi w Piasecznie

Piotr Michalski 2. nagroda w kategorii wydarzenia za ilustarcję teatralii sobótkowych

Jerzy Sadownik wyróżnienie w kategorii miejsca za serię zdjęć doliny Jeziorki



Stosownie do art. 17 pkt. 10 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (z. U. Nr 80 poz. 717), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt.
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami od-
działywania na środowisko: 
1. części wsi Szczaki podjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 793/XXVIII/2008
z dnia 19 listopada 2008 r. i Uchwałą Nr 251/XI/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Szczaki (dotyczy dz. nr ew. 311, 312, 313, 314/4, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,
322, 323/2, 323/6, 323/7, 323/8, 323/9); 
2. części wsi Siedliska I A podjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 398/XV/07
z dnia 14.11.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska I A (dotyczy dz. nr ew. 24/1, 24/2, 24/3,
25/1, 25/2, 25/3, 161/15, 161/16, 161/17, 161/18); 
3. części wsi Gołków podjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 379/XVII/03 Rady
Miejskiej w Piasecznie z dnia 04.12.2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gołków (dotyczy obszaru pomię-
dzy ulicami: Pod Bateriami, 4 Pułku Ułanów, Szaniec i granicą sołectwa), 
4. części wsi Żabieniec podjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr112/VII/2003
z dnia 27.03.2003 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części wsi Żabieniec (dotyczy obszaru pomiędzy ulicami: Asfaltową,
Polną i Leśną) 
w dniach od 02.11.2009 r. do 03.12.2009, w Wydziale UiA Urzędu Miasta i Gminy Piasecz-
no, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie pokój nr 31
5. części wsi Łbiska, Pęchery Łbiska podjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
1391/LIV/2006 z dnia 31.08.2006 r. i Uchwała Nr 325/XIII/07 z dnia 19.09.2007 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Łbiska, Pęchery Łbiska, 
6. części miasta Piaseczno obszaru wyznaczonego ulicami: Przesmyckiego, Markowskiego,
Chyliczkowską i granicą administracyjną miasta Piaseczno podjętego uchwałą Rady Miejskiej
w Piasecznie Nr 572/XXI/2008 z dnia 23.04.2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno; 
w dniach od 02.11.2009 r. do 03.12.2009, w Wydziale UiA Urzędu Miasta i Gminy Piasecz-
no, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie pokój na półpiętrze obok sali konferencyjnej
7. części miasta Piaseczno obszaru wyznaczonego ulicami Geodetów, Julianowską, Okulic-

kiego i Puławską podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1486/LVII/2006 z dnia
23.10.2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części miasta Piaseczno 
w dniach od 09.11.2009 r. do 10.12.2009, w Wydziale UiA Urzędu Miasta i Gminy Piasecz-
no, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie pokój na półpiętrze obok sali konferencyjnej

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbę-
dzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno: 
1. części wsi Szczaki w -w dniu 12.11.2009 r. w godz. od 1215 do 1400
2. części wsi Siedliska I -w dniu 12.11.2009 r. w godz. od 1415 do 1500
3. części wsi Gołków -w dniu 19.11.2009 r. w godz. od 1215 do 1400
4. części wsi Łbiska, Pęchery Łbiska -w dniu 16.11.2009 r. w godz. od 1215do 1400
5. części miasta Piaseczno obszaru wyznaczonego ulicami: Przesmyckiego, Markowskiego,
Chyliczkowską -w dniu 16.11.2009 r. w godz. od 1415do 1600
6. części wsi Żabieniec -dniu 23.11.2009 r. w godz. od 1215do 1400 
7. części miasta Piaseczno obszaru wyznaczonego ulicami Geodetów, Julianowską, Okulic-
kiego i Puławską -w dniu 17.11.2009 r. w godz. od 1215do 1400

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może składać uwagi. 
1. Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno
2. Uwagi do wyłożonej prognozy oddziaływania na środowisko można składać: 
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno przy ul. Kościuszki 5, 
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e -maill uia1@piaseczno. eu 
Uwagi do wyłożonych projektów planów należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Pia-
seczno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznacze-
nia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2009 (dot.
proj. m. p. z. p. ujętych pod pozycjami 1-6) 
Uwagi do projektu części miasta Piaseczno obszaru wyznaczonego ulicami Geodetów, Julia-
nowską, Okulickiego i Puławską należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2009

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
Józef Zalewski 
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Współpraca partnerska gmin

Młodzież w Estonii
We wrześniu 48 osobowa grupa wyróżnionej młodzieży z czterech gim-
nazjów i liceum ogólnokształcącego wraz z nauczycielami gościła
w partnerskiej gminie Harku pod Tallinem. Rok wcześniej podobna gru-
pa z Estonii odwiedziła naszą gminę.

W trakcie blisko tygodniowego
pobytu gospodarze przygotowali bar-
dzo interesujący program, który obej-
mował m.in. zwiedzanie nadmorskiej
gminy Harku, najciekawszych miejsc
w Tallinie, gdzie zakwaterowana była
grupa, a także wycieczkę promową
do stolicy Finlandii - Helsinek. 

W czasie wizyty młodzież od-
wiedziła Tabasalu Gumnassium,
gdzie najmłodsi estońscy uczniowie
przedstawili program artystyczny,
a rówieśnicy quiz wiedzy o Estonii.
Następnie przeprowadzone zostały

wspólne warsztaty taneczne, mu-
zyczne i plastyczne. Estońska mło-
dzież towarzyszyła także polskiej
grupie w historycznym skansenie,
gdzie wieczorem odbyła się kolacja
na której obecni byli także przed-
stawiciele władz gminy Harku. Spo-
tkaniu towarzyszyła ludowa muzyka
i tradycyjne estońskie zabawy. 

W trakcie pobytu w Tallinie grupa
zaproszona została na mały poczęstu-
nek do Ambasadora RP w Estonii To-
masza Chłonia, który opowiedział
młodzieży o przyjaznych relacjach

pomiędzy Polską i Estonią, a także
zwyczajach i kulturze naszych bliskich
partnerów z Unii Europejskiej. Wizyta
w ambasadzie nie była przypadkowa,
gdyż to właśnie z inicjatywy poprzed-
niego Ambasadora Wojciecha Wró-
blewskiego nawiązane zostały kon-
takty pomiędzy Piasecznem i Harku. 

To był juz kolejny duży wyjazd
piaseczyńskiej młodzieży do Estonii
zorganizowany przez gminę Piasecz-
no, poprzedni miał miejsce w 2007
roku. Za rok spodziewamy się rewizy-
ty estońskiej młodzieży w Piasecznie. 

Goście z Toskanii

Z inicjatywą nawiązania wza-
jemnych kontaktów wystąpił
mieszkaniec Piaseczna, który przez
8 ostatnich lat mieszkał we Wło-
szech. Podczas wizyty w Piasecz-
nie goście zwiedzili gminę, odwie-
dzając m.in. Gimnazjum im. Jana
Pawła II, przedszkole w Zalesiu
Górnym, obiekty sportowe, zmo-
dernizowaną oczyszczalnię ście-
ków, a także zakład dr Irena Eris.
W Urzędzie Miasta przedstawiona
została im prezentacja nt. rozwoju
gminy, najważniejszych inwestycji
samorządowych i planów na przy-
szłość. Włosi byli pod wielkim wra-
żeniem dynamicznego rozwoju

gminy oraz naszych osiągnięć,
gdyż jak sami podkreślali, u nich
czas płynie jakby wolniej. 

Chitignano to niewielka miej-
scowość, urokliwie położona
w środkowej Toskanii, zaledwie
80 km od Florencji i 30 km od
Arezzo. Włosi chcieliby zarazić
ideą współpracy z Piasecznem są-
siednie miasteczka i wspólnie
przygotować propozycje wymian
sportowych, kulturalnych i mło-
dzieżowych. Nie wykluczają też
możliwości nawiązania bliższych
kontaktów biznesowych pomię-
dzy zainteresowanymi przedsię-
biorcami z obu miast.

Podczas wizyty w urzędzie burmistrz Chitignano, prof. Marcello Biagini otrzymał pamiątkowy medal 

W dniach 23-27 września z wizytą w Piasecznie
przebywała delegacja władz z miejscowości Chi-
tignano we Włoszech. Toskańczycy zaintereso-
wani są wymianą kulturalną i młodzieżową po-
między mieszkańcami obu miejscowości.

fot. T. Pawlak
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Odbiór eternitu do końca roku
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno przypomina, że do dnia 1 grudnia 2009 roku
przyjmowane są od osób fizycznych wnioski o odbiór płyt oraz rur
azbestowo-cementowych.

Z Gminnego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej finansowany jest odbiór,
w tym załadunek, transport
i unieszkodliwienie płyt oraz rur
azbestowych od mieszkańców
gminy Piaseczno. Eternit oraz rury
odbierane są przez wybraną przez
Urząd w drodze przetargu firmę.

Warunkiem odbioru eternitu do
unieszkodliwienia jest ułożenie go
na palecie i owinięcie szczelnie
grubą folią. 

Z uwagi na przewidywaną likwi-
dację Funduszu Ochrony Środowi-
ska w roku 2010 zachęcamy do sko-
rzystania z proponowanej bezpłatnej
możliwości utylizacji eternitu w b.r. 

Jednocześnie przypominamy, że
włókna azbestu uwolnione z poła-
manych płyt luźno leżących na po-
sesji bez zabezpieczenia mogą sta-
nowić zagrożenie dla zdrowia.

Kierownik referatu OŚR
Jolanta Łączyńska

Warsztaty aktywnego poszukiwania 
pracy dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie zaprasza chętnych do udziału w bezpłatnym spotkaniu
informacyjno-warsztatowym, które odbędzie się 13 listopada br. w starostwie powiatowym w Piasecznie w
godzinach 9-15. Warsztaty przeznaczone są dla osób w wieku od 16. roku życia do górnej granicy wieku
emerytalnego, 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, posiadających orzeczenie o
niepełnosprawności ruchowej w stopniu znacznym (I grupa) oraz niezatrudnionych. Na spotkaniu w ramach
programu Praca bez barier fundacja pragnie przedstawić zakres swojej działalności i umożliwić zapoznanie się z
programem, do którego osoby niepełnosprawne ruchowo będą mogły przystąpić w przyszłym roku. Program
gwarantuje pomoc indywidualną w zakresie doradztwa zawodowego, porad psychologa i prawnika - ułatwiających
sprawne poruszanie się po rynku pracy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy zgłaszać się pod
numery telefonów: 022 625 63  08; 0 609 742 474.

Nowy zastępca burmistrza
Z początkiem października nastąpiły zmiany
w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta. Najważ-
niejszą z nich jest powołanie nowego zastępcy bur-
mistrza w osobie Dariusza Malarczyka. 
Dariusz Malarczyk - drugi za-
stępca burmistrza, ma 43 lata,
jest żonaty, ma jedno dziecko.
Od urodzenia mieszka w Pia-
secznie. Ukończył Gospodarkę
Regionalną w Wyższej Szkole
Ekonomii, Turystyki i Nauk Spo-
łecznych w Kielcach. 

Przez kilkanaście lat praco-
wał w policji, gdzie zajmował
się przede wszystkim admini-
stracją i logistyką. Potem pra-
cował w nadzorze trzech
agencji ochrony, a następnie
powrócił do Policji jako pra-
cownik cywilny. 

W naszym urzędzie pokieruje
pracą wydziału utrzymania tere-
nów publicznych, wydziałem
utrzymania dróg i transportu pu-
blicznego oraz strażą miejską. 

fot. T. Pawlak

Obchody jubileuszowe
OSP Złotokłos
W niedzielę 20 września Ochotnicza Straż Pożarna w Złotokłosie obcho-
dziła rocznicę 80-lecia swojego istnienia. Podczas uroczystości dokonano
oficjalnego otwarcia nowej remizy strażackiej.

Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą celebrowaną przez ks. Woj-
ciecha Kosteckiego, w trakcie której
doszło do poświęcenia budynku
jednostki. Po krótkiej przerwie na
plac przed zmodernizowanym i po-
większonym o nowe garaże budyn-
kiem wprowadzono poczty sztan-
darowe. Wszystkich przybyłych na
uroczystość gości, w tym Erwinę
Ryś-Ferens, radną sejmiku woje-
wództwa mazowieckiego, powitał
burmistrz Józef Zalewski, po czym
nastąpił najmilszy dla strażaków ak-
cent wręczenia odznaczeń. Jako
pierwsze rozdano złote medale za
zasługi dla pożarnictwa, które ode-
brał m.in. burmistrz Józef Zalewski.
W dalszej kolejności wręczono
m.in. radnym gminy Piaseczno Do-
rocie Wysockiej-Jońskiej oraz Woj-
ciechowi Kaczorowskiemu srebrne
odznaczenia. Przyznano także brą-
zowe medale, odznaczenia dla wzo-
rowych strażaków, za wysługę lat
oraz odznakę młodzieżowej druży-
ny pożarniczej. 

W trakcie obchodów dokona-
no uroczystego otwarcia odre-
montowanej i rozbudowanej
z gminnych funduszy jednostki
OSP. Wstęgę przecięli Erwina Ryś-
Ferens, Józef Zalewski, Jan Dąbek
oraz komendant policji Leszek
Szcześniak. Chwilę później odsło-
nięto dwie tablice, pierwszą upa-

miętniającą 80-lecie jednostki,
drugą ku czci wszystkich nieżyją-
cych już strażaków z tej jednostki. 

Część oficjalną zakończyły ży-
czenia i pamiątkowe dyplomy skła-
dane na ręce prezesa OSP Złoto-
kłos Pana Bogdana Frelicha. Listy
gratulacyjne odczytali m.in. Erwina
Ryś-Ferens i Józef Zalewski, dzię-
kując strażakom za dotychczasowy
trud wkładany w ratowanie życia
i mienia ludzkiego. Szczególne
podziękowania skierował do
obecnych na placu jednostek ko-
mendant Leszek Szcześniak za

udział w akcji gaśniczej w Cen-
trum Chińskim w Nadarzynie. 

Na zakończenie obchodów
przygotowano dla mieszkańców
gorący poczęstunek w formie kieł-
basy z grilla, żurku, grochówki i bi-
gosu, a tuż po nim odbył się koncert
czołowych śpiewaków operowych
Krystyny Tyburowskiej, Eweliny
Hańskiej, Ryszarda Morki i Jana Za-
krzewskiego. Zabrzmiały znane i lu-
biane melodie „O sole mio”, „May
Way” przy akompaniamencie or-
kiestry Alegro. Po koncercie zaś go-
ście bawili się na zabawie tanecznej.

Burmistrz Józef Zalewski wręczył odznaki młodzieżowej drużynie pożarniczej

Nagroda Kisiela przyznana
Na skwerze Kisiela, w sobotnie południe 3 październi-
ka, kapituła konkursu „Kisiel dla Piaseczna” okrzyknę-
ła Rajskimi Ptakami rodzinę Szczycińskich z Zalesia
Górnego. Podobnie jak w zeszłym roku, kiedy nagro-
dzony został teatr Gagatki Beatki - Ojcowie i Matki,
zwyciężyła grupa barwnych ludzi, indywidualistów,
którzy jednak potrafią być razem i tworzyć niezwykły
klimat w swojej miejscowości.

Do finału siódmej już edycji
konkursu nominowani byli, poza ro-
dziną Szczycińskich, redaktor pry-
watnego serwisu internetowego
mieszkańców powiatu piaseczyń-
skiego Marcin Borkowski oraz Pia-
seczyńska Grupa Obywatelska
z Pawłem Doboszem na czele. 

Laureaci nagrody im. Stefana Ki-
sielewskiego wybrani zostali „za
wiele talentów, działania, Pasję wg
św. Jana - ostatni projekt muzyczny
Stanisława Szczycińskiego, Mikrokli-
mat - zespół poetycki folkowo-bl-
uesowy, w którym śpiewa Barbara
Sobolewska a komponuje utwory
Stanisław Szczyciński, ekspresję
twórczą, umiejętność łączenia tra-
dycji ze współczesnością, rozpiętość
stylów, monobike'i (jednokołowe
rowery, których sekcję w Klubie Hu-
bertus założył Paweł Szczyciński),

otwartość i normalność, czwartko-
we spotkania śpiewacze i wolonta-
riat” - ocenił Zbigniew Mucha, rad-
ny i pomysłodawca konkursu. 

Nagrodę w postaci dyplomu oraz
2 tys. złotych w samo południe z rąk
Katarzyny Biernadskiej-Hernik i Zbi-
gniewa Muchy odebrał przedstawi-
ciel rodziny Stanisław Szczyciński.
W podziękowaniu za to wyróżnienie
rodzina zaśpiewała na skwerze „Alle-
luja” Wacława z Szamotuł, „Wołanie
do kogoś na świecie” z repertuaru
zespołu Mikroklimat oraz pieść o het-
manie Rzewuskim, a Paweł Szczyciń-
ski dał pokaz wchodzenia i schodze-
nia po schodach na monobike'u. Lau-
reaci przywieźli też ze sobą pomarań-
czowy kisiel, którym uraczyli wszyst-
kich obecnych na skwerze. Serdecz-
nie gratulujemy laureatom i życzymy
dalszych sukcesów. 

fot. H. Gieleciński

Rozśpiewana rodzina Szczycińskich z Zalesia Górnego

fot. M. Idaczek
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03.11.2009 - Patsy Gamble Band - Sala OK, godz. 20.00 

06.11.2009 - Stare Dobre Małżeństwo - Sala OK, godz. 20.00

07.11.2009 - Maraton Muzyczny - Sala OK, godz. 19.00 
Wystąpią zespoły uczniów i instruktorów Osrodka Kultury. Wstęp wolny.

10.11.2009 - Koncert zespołu „Heksa” - Sala OK, godz. 20.00 

14.11.2009 - Koncert uczniów Ogniska Muzycznego 
- Sala OK, godz. 17.30 

15.11.2009 - Teatr Łups - „Poskromienie złośnicy” Williama
Shakespeare’a - Sala OK, godz. 19.00. Wstęp wolny.

22.11.2009 - Teatr Arkadia - „Ogród tysiąca piwonii” 
- Sala OK, godz. 16.00

Bilety w cenie 10 i 5 zł do nabycia na pół godziny przed spektaklem.

27.11.2009 - Koncert zaspołów Farben Lehre i Kabanos 
- Sala OK, godz. 19.00. Bilety w cenie 15 zł.

29.11.2009 - Teatr Cha cha Hi hi He he - Nosal 
- Sala OK, godz. 19.00. Wstęp wolny.

Grudzień - Występ kabaretu Neonówka 
Rezerwacja biletów - 0 22 735 24 06 lub biuro@kulturalni.pl 

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

Wizyta z partnerskiej gminy

Irlandzkie śpiewanie
Piaseczno odwiedzi w ostatnich dniach października 40-osobowy męski
chór Wicklow Male Voice Choir. Koncert dla mieszkańców Piaseczna
odbędzie się 29 października o godz. 19.30 w budynku parafialnym przy
kościele w Józefosławiu 

Repertuar amatorskiego chór
z hrabstwa Wicklow bogaty jest
w musicalowe i filmowe standar-
dy, ale także pieśni tradycyjne i re-
ligijne. Do chóru należą w dużej
mierze mieszkańcy zaprzyjaźnio-
nej z Piasecznem miejscowości Ar-
klow, która leży 50 km na połu-

dnie od Dublina. 
W dniu przyjazdu Irlandczycy

wykonają darmowy koncert dla
mieszkańców Piaseczna w sali
budynku parafialnego przy ko-
ściele Świętego Józefa Opiekuna
Pracy w Józefosławiu. W muzycz-
nym spotkaniu, które rozpocznie

się o godz. 19.30, udział też we-
zmą amatorskie chóry i muzycy
z Piaseczna. 

Następnego dnia, już na zamknię-
tym spotkaniu goście z hrabstwa Wic-
klow swoim występem w Ośrodku
Kultury uatrakcyjnią wernisaż wysta-
wy poplenerowej Grupy Piaseczno. 

Koncert - Farben Lehre

9 października miała premierę
nowa płyta Farben Lehre, zatytu-
łowana „Ferajna”. Zespół powstał
w 1986 roku. Od tamtego czasu
ukazało się 8 płyt studyjnych:
„Bez pokory”, „My maszyny”,
„Insekty”, „Zdrada”, „Atomowe
zabawki”, „Pozytywka”, „Farben-
heit”, „Snukraina”, koncertowa
„Samo życie” oraz dwa koncerto-
we DVD „Przystanek Woodstock
2006” i „Punky Reggae live
2008”. Od wielu lat zespół bardzo
dużo koncertuje zarówno w Pol-
sce, jak i za granicą. Wystąpił

m.in. na festiwalach w Jarocinie
oraz w 2006 r. na Hunterfest.
Dwukrotnie byli gościem prestiżo-
wego Flingern Punk Rock Festival
w Düsseldorfie. W latach 1996,

2004 i 2006 grupa prezentowała
się na scenie największego pol-
skiego festiwalu Przystanek Wo-
odstock, dając koncerty dla ponad
stutysięcznej widowni. 

Jazzowy Wtorek

Patsy Gamble
3 listopada w Ośrodku Kultury wystąpi Pat-
sy Gamble, brytyjska saksofonistka, kompo-
zytorka z wieloletnim stażem scenicznym.

Patsy występowała w wielu
krajach świata. Pracuje m.in. dla
Roda Stewarda, Eugene „Hide-
away” Bridgesa, Dolly James.
Na stałe współpracuje również
z legendarnym Mickiem Jagge-
rem z The Rolling Stones! 

Jazzmenka prowadzi także
swój własny zespół, którego mu-
zyka oscyluje na pograniczu jaz-
zu, soulu i funky. Podczas euro-
pejskiej trasy koncertowej zespół
promuje swój najnowszy album
pt: „After Sunsets”. 

W Ośrodku Kultury
27 listopada o godz.
20.00 będzie miał
miejsce koncert ener-
gicznego, melodyjne-
go i ostrego zespołu
Farben Lehre, przed
którym zagra piase-
czyński Kabanos. 

Kwesta 1 listopada

RATUJMY ZABYTKI
Powstały w 2000 r. Społeczny Komitet Renowacji Cmentarza Parafial-

nego w Piasecznie, jak co roku w Dniu Wszystkich Świętych, w godzinach
8 - 16 na cmentarzu komunalnym i parafialnym w Piasecznie przeprowadzi
kwestę na rzecz renowacji zabytkowych grobów cmentarza parafialnego. 

Zapraszamy mieszkańców Piaseczna do udziału w kweście, zaprasza-
my też wolontariuszy chcących pomóc w zbiórce pieniędzy. 

Dotychczasowe działania podjęte przez komitet przyniosły wymierne
efekty i pozwoliły przywrócić cmentarzowi parafialnemu właściwą mu ran-
gę, który z obiektu zaniedbanego i często profanowanego ponownie stał się
miejscem kultu, szacunku i pamięci historycznej. Piaseczyński cmentarz pa-
rafialny założono w 1796 r., a do rejestru zabytków został wpisany w roku
1991. Na jego terenie znajduje się wiele zabytkowych, a zaniedbanych gro-
bów. Najstarszy pochodzi z 1805 r. Komitet Renowacji Cmentarza Parafial-
nego pragnie te zabytki uratować. 

W imieniu Komitetu, przewodniczący Zbigniew Mucha, 
tel. 602 184 511, e-mail: jamucha@o2.pl


