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Informacji urzędowych 
z gminy Piaseczno 

należy szukać: 

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

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

Sprawozdania z sesji    ● s. 2

Absolutorium dla 
burmistrza   ●  s. 2

Sesja Rady Miejskiej 
odbędzie się 

31 sierpnia 2011 r.
o godz. 9.30

w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5

1 4 2 9 - 2 0 1 1

Mistrz modelarstwa     ● s. 3

Odwodnienie gminy
priorytetem                 ● s. 4

Wzmocniona 
ulica Dworcowa   ● s. 4

Atrakcyjny lokal w centrum 
miasta do wynajęcia  ● s. 7

Uwaga! Wścieklizna  ● s. 8

Certyfikaty językowe dla 
urzędników ● s. 5

Wymiana doświadczeń na
temat edukacji ● s. 6

fot. P. Michalski

X Open Hard Core Festiwal

Mocne uderzenie
W sobotę 16 lipca Park Miejski w Piasecznie sta-
nie się centrum muzyki hardcore. Na scenie wy-
stąpią zespoły z Europy oraz Argentyny.

O godz. 12.00 rozpocznie się X
Open Hard Core Festiwal, czyli letnie
koncerty rockowe w Parku Miejskim
odbywające się pod hasłem „Muzyka
przeciwko narkotykom”. W dziewięciu
dotychczasowych edycjach imprezy
wystąpiło ponad 100 zespołów hard-
corowych z całego świata, m. in.
z USA, Brazylii, Holandii, Izraela, Nie-
miec, Ukrainy i Malezji. Dotychczaso-
we edycje festiwalu potwierdzają, że
jest to jeden z markowych produktów
firmowanych przez Centrum Kultury,
corocznie podczas koncertów frekwen-
cja grubo przekracza tysiąc uczestni-

ków. Na ten dzień do Piaseczna
zjeżdżają się miłośnicy stylu hard
core z całej Polski. 

W piknikowej atmosferze let-
niego parku oprócz słuchania mu-
zyki można będzie kupić najnow-
sze płyty zespołów występujących
na imprezie, zapoznać się z ofertą
niezależnych wytwórni płytowych
i oficyn księgarskich, a także
spróbować wegetariańskich po-
traw. Hasło przewodnie imprezy
podkreśla, że możliwa jest zaba-
wa bez używek. 

W Parku Miejskim w Piasecznie

zagrają: FINAL PRAYER z Niemiec
(plain, pure and brutal hardcore),
STRENGTH APPROACH z Włoch
(Roma Hardcore), MIDNIGHT SOULS
z Belgii (youth, melody and pas-
sion), RECONCILE z Argentyny
(straight edge veterans), REGRES
z Polski (hardcore still burning),
FAUST AGAIN z Polski (death me-
tal), NO GUTS NO GLORY z Fran-
cji (melodic hardcore with some
emo 90' influences), RANK N'FILE
z Norwegii (melodic hardcore with
old school touch), IN TWILIGHT'S
EMBRACE z Polski (groovy death
metal with evil riffs galore), FAST
FORWARD z Polski (the music, the
message, the passion) oraz COL-
-LAPSE (fresh blood). 

Wstęp na imprezę jest bezpłatny.  

red.

Bliski kontakt z publicznością jest jedną z cech festiwalu

Hard Core to żywiołowość i energia na scenie

Zamknięcie części
ulicy Wojska Polskiego
W związku z budową ronda od 1 lipca br. na okres
około dwóch miesięcy zamknięta została ul. Wojska
Polskiego w Piasecznie pomiędzy ul. Jana Pawła II i
ul. Sienkiewicza.

Obecnie na ul. Nadarzyńskiej wy-
konywane są prace związane
z uzbrojeniem terenu (roboty wod-
no-kanalizacyjne, teletechniczne,
elektroenergetyczne) na odcinku od
ul. Czajewicza do ul. Wojska Polskie-
go. Od 1 lipca, w celu budowy ronda,
zamknięta została ul. Wojska Polskie-
go pomiędzy ulicami Sienkiewicza
i Jana Pawła II. Objazdy skierowane
są ulicami: Jana Pawła II, Dworcową,
Sienkiewicza, Kościuszki. Na ulicach
Wojska Polskiego, Nadarzyńskiej
i Sienkiewicza ustawione zostały duże
tablice informacyjne wskazujące wła-
ściwą możliwość objazdu. Z ul. Cza-
jewicza możliwy jest wyjazd do 
ul. Kościuszki przez oddany już do ru-
chu fragment ul. Nadarzyńskiej. Na
zamkniętym odcinku ul. Wojska Pol-
skiego zapewniony jest dojazd od
strony ul. Sienkiewicza do posesji
i obiektów usługowych: Piaseczyń-
sko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei

Wąskotorowej, Restauracji Zawrotni-
ca, Restauracji Odjazd, Custom Ri-
ders, Galerii Plastycznej „Biała”, Ga-
lerii Staroci. Do obiektu handlowego
Alma dojechać można od strony 
ul. Jana Pawła II. Uczulamy, że na 
ul. Kniaziewicza obowiazuje zakaz
parkowania. W związku z poprowa-
dzonym objazem, stojące samochody
znacznie utrudniaja ruch. Straż miej-
ska będzie upominać i karać kierow-
ców łamiących przepisy. Termin za-
kończenia inwestycji planowany jest
na początek września 2011 r. Inwe-
stycję realizuje firma „Fal-Bruk”. 

Informujemy również, że auto-
busy PKS Polonus od 1 lipca 2011 r.
skierowane są na nową trasę. Ob-
jazd przebiega ul. Kościuszki z przy-
stankiem Kościuszki RDH oraz 
ul. Sierakowskiego z przystankiem
Sierakowskiego UMiG. Dalsza tra-
sa ul. Chyliczkowską pozostaje bez
zmian.

fot. P. Michalski
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Sprawozdanie z 8. sesji Rady Miejskiej
w Piasecznie 18 maja 2011 r.

Sprawozdanie z 9. sesji Rady Miejskiej
w Piasecznie 15 czerwca 2011 r.

Po przyjęciu protokołu z 7. sesji sprawoz-
danie z działalności za okres między sesjami
złożyli przewodniczący Rady oraz burmistrz. 

Następnie radni składali wnioski i interpela-
cje. Rada została także poinformowana o bie-
żącej sytuacji finansowej gminy. 

Na wniosek Zespołu Ekonomiczno-
-Administracyjnego Szkół przesunięte zostały
środki na remont nawierzchni boiska przy Przed-
szkolu Nr 11 w Piasecznie w kwocie 12 tys. zł. 
Rada zwiększyła wydatki na: 
- zapłatę dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji za odprowadzenie wód deszczowych lub
roztopowych z terenów powierzchni zanieczysz-
czonych o trwałej nawierzchni o 420 tys. zł;
- opracowanie projektu skrzyżowania ul. Julia-
nowskiej z ul. Cyraneczki wraz z fragmentem
tej ulicy o 400 tys. zł; 
- remont i ekspertyzę techniczną uszkodzone-
go w wyniku wybuchu gazu budynku przy 
ul. Głównej 1b o kwotę 20 tys. zł; 
- pokrycie kosztów wyroku Sądu Apelacyjnego
w Warszawie z dnia 20 kwietnia br. o kwotę
114 756 zł wraz z ustawowymi odsetkami od
dnia 16 listopada 2003 r. 

W związku z podpisaniem umów z Woje-
wództwem Mazowieckim na dofinansowanie
w latach 2010-2011 zajęć pozalekcyjnych
w ramach projektu „Wyrównanie szans edu-
kacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zaję-
cia rozwijające kompetencje kluczowe — Za-
grajmy o sukces” zwiększone zostały docho-
dy i wydatki o kwotę 73 350 zł. Zajęcia będą
realizowane w Gimnazjum w Chylicach, Ze-
spole Szkół Publicznych w Józefosławiu, Ze-
spole Szkół Publicznych w Jazgarzewie, Gim-
nazjum Nr 2 w Piasecznie oraz Gimnazjum 
Nr 4 w Piasecznie. 

Radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie
w trybie bezprzetargowym na 1 rok, począw-
szy od dnia 1 lipca 2011 r., gruntu o pow.
7 mkw. stanowiącego część działki nr 19/6
w obrębie 12 oraz gruntu o pow. 7 mkw. sta-
nowiącego część działki nr 41/10 w obrębie
12, z przeznaczeniem pod dwa nośniki rekla-
mowe na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
Clear Channel Poland. 

Na wniosek Regionalnej Izby Obrachunko-
wej zmieniony został załącznik do uchwały 
Nr 54/V/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 24 lutego 2011 r. „Wykaz zadań inwe-
stycyjnych na rok 2011 i lata następne” w ten

sposób, by uwzględniał finansowanie zadań
inwestycyjnych wyłącznie na rok 2011. 

Zmieniona została także uchwała w spra-
wie uchwalenia budżetu gminy Piaseczno na
rok 2011. 
Nadano nazwy ulicom: 
- Cedrowa — ulicy dojazdowej we wsi Basz-
kówka, będącej przedłużeniem w kierunku pół-
nocnym istniejącej ulicy Cedrowej na odcinku
od ul. Brzozowej do ul. Pachnącej Magnolii; 
- Aksamitna — ulicy wewnętrznej, niepublicz-
nej we wsi Bobrowiec, odchodzącej w kierun-
ku zachodnim od ul. Przyjaznej i łączącej tę
ulicę z ul. Brzozową; 
- Konduktorska — ulicy lokalnej w Głoskowie,
będącej przedłużeniem w kierunku południo-
wo-zachodnim istniejącej ul. Konduktorskiej,
na odcinku od ul. Krótkiej do granicy admini-
stracyjnej wsi Głosków, oznaczonej symbolem
1KUL w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego; 
- Czesława Witolda Krassowskiego — ulicy usta-
nowionej na działce nr ewid. 11 obręb 38 w Pia-
secznie, odchodzącej w kierunku wschodnim od
ul. Poniatowskiego. 

Rada zatwierdziła taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzenia ścieków na okres od dnia 1 lipca 2011
r. do dnia 30 czerwca 2012 r. opracowane
przez Młodzieżową Spółdzielnię Budowlano-
-Mieszkaniową „Patronat-3” w Piasecznie. 

Radni ustalili opłatę za dokonanie wpisu
żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłob-
ków i klubów dziecięcych w wysokości 50 zł.
Zdecydowano, że od dnia 1 września 2011 r.
opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosić bę-
dzie 200 zł miesięcznie, a maksymalna wyso-
kość opłaty za wyżywienie — 9 zł dziennie. 

Rada ustaliła także dla terenu gminy Pia-
seczno liczbę 200 punktów sprzedaży napo-
jów alkoholowych zawierających powyżej 
4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa), prze-
znaczonych do spożycia poza miejscem sprze-
daży oraz 50 punktów sprzedaży tych napo-
jów, przeznaczonych do spożycia w miejscu
ich sprzedaży. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno został
zobowiązany do opracowania programu dzia-
łań wspierających rodziny wielodzietne za-
mieszkałe na terenie gminy Piaseczno oraz
wsparcia działań dla kreowania ich pozytyw-
nego wizerunku.

Głównym punktem sesji było głosowanie
w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium
z wykonania budżetu gminy za rok 2010. Radni,
po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budże-
tu, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, zdecydowali
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok
2010 oraz udzieleniu burmistrzowi absolutorium. 

Następnie Rada dokonała wyboru wiceprze-
wodniczącego. W głosowaniu tajnym wiceprze-
wodniczącą Rady Miejskiej w Piasecznie została
wybrana pani Hanna Krzyżewska. 

W związku z prośbą Komendanta Powiato-
wej Policji w Piasecznie o dofinansowanie zaku-
pu samochodów dla Policji radni zwiększyli wy-
datki o kwotę 35 tys. zł. 

Gmina otrzymała 2 336 zł z Narodowego
Centrum Kultury w Warszawie. Środki zostaną
przeznaczone dla Zespołu Szkół Publicznych
w Piasecznie na realizację rozwoju chórów
szkolnych „Śpiewająca Polska”. 

Na prośbę sołtysów i rad sołeckich Grocho-
wej-Pęchery oraz Bogatek Rada Miejska wpro-
wadziła zmiany w zadaniach realizowanych
w ramach funduszu sołeckiego tych wsi. 

Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Trans-
portu Publicznego o 18 450 zł zwiększone zo-
stały wydatki na opracowanie aktualizacji „Pro-
jektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię i paliwa gazowe dla gminy Piaseczno”
wykonanego przez Narodową Agencję Posza-
nowania Energii SA w Warszawie. Konieczność
okresowego aktualizowania opracowania wyni-
ka z art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
„Prawo energetyczne”. 

Rada przesunęła 56 tys. zł z wydatków prze-
znaczonych na dopłaty do wody na odszkodo-
wanie za przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnej. 

W związku z przedłużeniem realizacji projek-
tu „Let's talk — podniesienie umiejętności języ-
kowych pracowników administracji samorządo-
wej z terenu powiatu piaseczyńskiego” do dnia
15 maja 2011 r. radni przesunęli wydatki
w kwocie 1 600 zł ze szkoleń pracowników na
wynagrodzenia dla koordynatorów projektu. 

Zwiększone zostały, o 81 651 zł, wydatki na
projekt „Efektywny energetycznie zintegrowany
rozwój urbanistyczny”. Projekt będzie realizo-
wany do 31 grudnia 2011 r. Całkowity budżet
projektu dla Piaseczna wynosi 200 tys. euro. Re-
fundacja wynosi 85%, a udział kosztów gminy
to 15%. Celem głównym projektu jest wymiana

doświadczeń w aktywnym kształtowaniu miesz-
kaniowej przestrzeni miejskiej. 

Rada zatwierdziła sprawozdania finansowe
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piasecznie
oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakła-
dów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za 2010
r. Przyjęty został plan nadzoru nad żłobkami, klu-
bami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi. 

Uchwalono miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego części wsi Głosków. Zdecy-
dowano także o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Chylice. 

Uchwalony został statut żłobka miejskiego
w Piasecznie. Wprowadzono także zmiany
w statutach Ośrodka Pomocy Społecznej i Sa-
modzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego w Piasecznie. 

Nadano nazwę Dereniowa ulicy wewnętrz-
nej, niepublicznej we wsi Żabieniec, odchodzą-
cej w kierunku wschodnim od ul. Polnej. 

Radni zdecydowali, że miejsca stałej sprze-
daży oraz sprzedaży i podawania napojów alko-
holowych na terenie gminy Piaseczno nie mogą
być usytuowane bliżej niż 50 metrów od granic
szkół oraz 30 metrów od granic kościołów. 
Rada wyraziła zgodę na: 
- sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz
użytkowników wieczystych 3 działek położo-
nych we wsi Żabieniec przy ul. Przelotowej; 
- sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz
użytkowników wieczystych działek położonych
w Piasecznie przy ulicach: Geodetów, Zgody,
Kusocińskiego, Jaspisowej, Diamentowej, Grani-
towej, Malachitowej, Nefrytowej, Granicznej,
Agatowej, Turkusowej i Rubinowej; 
- sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek po-
łożonych u zbiegu ulic Puławskiej i Kusocińskie-
go w Piasecznie: o powierzchni 534 mkw., zabu-
dowanej wielorodzinnym budynkiem mieszkal-
nym i o powierzchni 1290 mkw. na rzecz użyt-
kownika wieczystego; 
- przedłużenie okresu dzierżawy części działki gmin-
nej położonej w Piasecznie przy ul. Młynarskiej;
- wydzierżawienie działki gminnej położonej
w Piasecznie przy ul. Kusocińskiego. 

Ustalony został tryb udzielania i rozliczania
dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na
terenie gminy Piaseczno przez inne niż gmina
osoby prawne i fizyczne, oraz dla innych niż gmi-
na Piaseczno osób prawnych i fizycznych prowa-
dzących inne formy wychowania przedszkolnego.

Absolutorium jako wotum zaufania
Ogłoszenie o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części wsi
KAMIONKA wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko. 

Stosownie do art. 17 pkt 10 i pkt
11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z późn. zmianami), art. 39 ust.
1 i w związku z art. 46 pkt 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z
późn. zmianami) zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko
części wsi KAMIONKA, podjętego
Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie
Nr 220/X/2007 z dnia 13 czerwca
2007 r. w dniach od 14 lipca do 
19 sierpnia 2011 r. w pokoju Wy-
działu Architektury i Urbanistyki na
półpiętrze, przy sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul.
Kościuszki 5 w Piasecznie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie planu rozwiązaniami od-
będzie się w sali konferencyjnej Urzę-
du Miasta i Gminy Piaseczno  w dniu

9 sierpnia 2011 r. w godz. od 11.00
do 13.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym każdy, kto kwestionu-
je ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może składać uwagi. 
1. Uwagi do wyłożonego projektu
planu należy składać na piśmie w kan-
celarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
2. Uwagi do wyłożonej prognozy
oddziaływania na środowisko moż-
na składać: 
1) na piśmie w kancelarii Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno 
2) ustnie do protokołu w Wydziale
Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno przy ul.
Kościuszki 5, 
3) za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres 
e-maill: attia@piaseczno.eu 

Uwagi należy składać do Burmi-
strza Miasta i Gminy Piaseczno, któ-
ry jest organem właściwym do ich
rozpatrzenia, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, której dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
14 września 2011 r. 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału 
Urbanistyki i Architektury

Główny Architekt 
Miasta i Gminy Piaseczno

O G Ł O S Z E N I E
UiA 0621/ZP/38/11

Radni podczas ostatniej sesji mieli dylemat, czy
udzielając absolutorium, dać kredyt zaufania no-
wemu burmistrzowi, czy poprzez nieudzielenie
absolutorium wyrazić swoją negatywną opinię na
temat pracy poprzedniego burmistrza. Ostatecz-
nie wybrali pierwszą opcję.

— Dzisiejsza sesja odbywa się
w nietypowych okolicznościach, gdyż
ocenie podlega praca burmistrza jako
organu władzy wykonawczej, który de
facto nie sprawuje już swojego urzędu
— zwrócił się do radnych burmistrz
Zdzisław Lis. — W demokracji, także
samorządowej, obowiązuje jednak
ciągłość władzy, dlatego nie mogę
w prosty sposób odciąć się od wszyst-
kich decyzji podejmowanych w latach
poprzednich — dodał burmistrz, ma-
jąc świadomość zarówno pozytyw-
nych, jak i negatywnych konsekwencji
działań prowadzonych przez jego po-
przedników. 

Dyskusja, która wywiązała się
wśród radnych, dotyczyła właśnie oce-
ny pracy poprzedniego burmistrza. Ist-
niało nawet zagrożenie nieudzielenia
absolutorium za wykonanie budżetu
w 2010 roku, gdyż negatywną opinię
wystawioną przez Komisję Rewizyjną
Rady Miejskiej pozytywnie zaopinio-
wała Regionalna Izba Obrachunkowa.
Wśród radnych dominowała jednak
opinia, że nieudzielenie absolutorium
może zostać źle zrozumiane przez
mieszkańców i nie można na starcie

obarczać nowego burmistrza odpo-
wiedzialnością za okres, kiedy nie
sprawował swojej funkcji. Ostatecznie
18 radnych głosowało za udzieleniem
absolutorium, 3 radnych wstrzymało
się od głosu. 

— Z pełnym respektem i szacun-
kiem przyjmuję opinie i uwagi radnych
dotyczące funkcjonowania gminy
i chcę wyciągnąć z nich odpowiednie
wnioski — skomentował dyskusję
i wynik głosowania Zdzisław Lis. Bur-
mistrz nie chciał też oceniać ani oskar-
żać swojego poprzednika, zwrócił jed-
nak uwagę na największe problemy
i zagrożenia, przed jakimi stoi nasza
gmina. — Kreowany w poprzednich
latach idylliczny obraz Piaseczna przy-
słaniał wagę i rangę wielu problemów.
Nie zamierzam ich teraz zamiatać pod
dywan, gdyż całkiem możliwe, że
w najmniej spodziewanym momencie
przyjdzie nam ponieść konsekwencje
decyzji z przeszłości.

Burmistrz chcąc przedstawić sytu-
ację, w jakiej zastał gminę, gdy przej-
mował urząd, przygotował sprawoz-
danie dotyczące kluczowych zagad-
nień z zakresu funkcjonowania gminy

Piaseczno oraz propozycji zmian i re-
form niezbędnych do realizacji nowej
wizji rozwoju Piaseczna. — Nie zamie-
rzam prowadzić polemik, rozdrapywać
ran czy oskarżać swoich poprzedni-
ków, chcę jednak zwrócić uwagę na
główne problemy i bolączki, przyto-
czyć pewne praktyki, których nie nale-
ży powielać i stosować oraz nakreślić
wizję swojej pracy, reform i zmian, ja-
kie trzeba przeprowadzić w ciągu naj-
bliższych lat, aby nadać Piasecznu
prawdziwie europejski charakter, jeśli
chodzi zarówno o standardy pracy
urzędu, jak i o jakość życia mieszkań-
ców — zachęcił radnych do lektury
dokumentu burmistrz.

Opracowanie dostępne jest na stronie
internetowej urzędu: www.piaseczno.eu



Burmistrz zatwierdził przetargi na: 
• Szacowanie nieruchomości na te-
renie gminy Piaseczno. Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Handlowe EKO Je-
rzy Brzozowski; 
• Budowę oświetlenia ulicznego
przy ul. Solidarności w Runowie (II i III
etap). Wykonawca: ENERGO-MIX
Piotr Gieleciński z Łosia, za cenę
123.683,65 zł brutto; 
• Odbudowę rowu i rurociągu w Jó-
zefosławiu przy ul. Wilanowskiej. Wy-
konawca: Poznańskie Przedsiębiorstwo
Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych
WODKAN Sp. zo.o., za cenę 737.893,65 zł; 
• Budowę oświetlenia przy ul. Cera-
micznej w Gołkowie. Wykonawca:
Usługi Dźwigowo-Montażowe Łukasz
Skup z Siedlec, za cenę 88.349,69 zł; 
• Roboty odwodnieniowe w rejonie
ulic: 3 Maja, Traugutta, Konopnickiej,
Okrężnej w Zalesiu Dolnym. Wyko-
nawca: Hydrodom Ireneusz Getka
z Tarnowa, za cenę 597.778,78 zł; 
• Odbudowę rowu w Zalesiu Gór-
nym i Wólce Kozodawskiej oraz rowu
w Bobrowcu. Wykonawca: firma Mel-
kon — Fryderyka Grajner z Piaseczna,
za cenę 137.991,29 zł; 
• Wprowadzenie zmian do projektu,
które umożliwią poszerzenie jezdni ul.
Julianowskiej z 6 do 7 metrów. Wyko-
nawca: konsorcjum firm Rem-Projekt
— Marcin Łukaszewicz ze Skierniewic
i Urban-Media — Ewa Urban z War-
szawy, za cenę 59.655,00 zł; 
• Odbudowę rowu „A” w rejonie
Mieszkowa i Antoninowa oraz odbu-
dowę rowu „B” w rejonie Bąkówki
i Woli Gołkowskiej. Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Mont-
ażowe „Budrem” Stanisław Przybyś
z Kiedrzyn, za cenę 450.647,62 zł; 
• Usługę asysty technicznej i kon-
serwacji oprogramowania użytkowe-
go Zintegrowanego Systemu Wspo-
magania Miastem — System OTAGO.
Wykonawca: Zakład Usług Informa-
tycznych OTAGO Sp. z o.o. z Gdań-
ska, za cenę 362.055,42 zł; 
• Oznakowanie dróg lokalnych i gmin-
nych — oznakowanie pionowe, poziome
i budowa progów zwalniających na tere-
nie gminy Piaseczno. Wykonawca: firma
PZM „Wimet” z Józefowa;
• Zorganizowanie kolonii letnich dla
dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyj-
nych ze szkół, dla których organem

prowadzącym jest gmina Piaseczno —
Część I. Góry. Wykonawca: firma
Usługowo-Handlowa „Relaks” Joanna
Habraszka z Bytomia, za cenę 882 zł
za pobyt 1 osoby na kolonii w górach; 
• Zorganizowanie kolonii letnich dla
dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyj-
nych ze szkół, dla których organem
prowadzącym jest gmina Piaseczno —
Część III. Morze. Wykonawca: firma
„Panorama” SC z Kątów Rybackich,
za cenę 812 zł za pobyt 1 osoby na
kolonii nad morzem; 
• Wykonanie opracowań geodezyj-
nych dla potrzeb gminy Piaseczno.
Wykonawca: firma „Polservice Geo”
Sp. z o.o. z Warszawy; 
• Przegląd dróg na terenie gminy
Piaseczno. Wykonawca: Biuro Badaw-
czo-Projektowe Budownictwa Komu-
nikacyjnego „Transcomp” Sp. z o.o.
z Warszawy, za cenę 179.949,00 zł; 
• Remont nawierzchni i przykanali-
ków deszczowych na terenie Przy-
chodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Fa-
brycznej w Piasecznie. Wykonawca:
firma „Usługi Budowlane Sadowski
Wiesław Golianek Krzysztof” SC
z Mogielnicy, za cenę 186.584,85 zł; 
• Remont jezdni asfaltowej ul. Ener-
getycznej w Piasecznie. Wykonawca:
firma „Mabau Polska” Sp. z o. o.
z Szymanowa, za cenę 55.808,79 zł; 
• Wykonanie rurociągu odwodnie-
niowego w Gołkowie i Jastrzębiu. Wy-
konawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-
-Remontowe „Ewbud” Ewelina Ko-
ściuk-Fol, za cenę 48.462,00 zł;
• Remont jezdni ul. Dworcowej
w Piasecznie. Wykonawca: firma „Fal-
-Bruk” B. B. Z. Falenta spółka jawna
z Warszawy, za cenę 294.963,96 zł; 
• Konserwację i utrzymanie zieleni na
terenie miasta i gminy Piaseczno. Wyko-
nawca: Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych SITA Piaseczno Sp. z o.o., za ce-
ny jednostkowe określone w załączniku; 
• Oświetlenie uliczne przy ulicach: Ty-
miankowej, Suchej i Przy Stawie w Ka-
mionce. Wykonawca: firma „Energo-
-Bud” Robert Jachymski z Czachówka,
za cenę 81.709,00 zł; 
• Ułożenie nawierzchni asfaltowej
na ul. Południowej w Zalesiu Górnym.
Wykonawca: firma „Fal-Bruk” B. B. Z.
Falenta spółka jawna z Warszawy, za
cenę 139.000,00 zł; 
• Ułożenie nawierzchni asfaltowej

na ul. Nowinek w Zalesiu Górnym.
Wykonawca: firma „Fal-Bruk” B. B. Z.
Falenta spółka jawna z Warszawy, za
cenę 486.000,00 zł. 

Burmistrz ogłosił przetargi na:
• szacowanie nieruchomości na te-
renie gminy Piaseczno; 
• budowę oświetlenia przy ul. Cera-
micznej w Gołkowie, gmina Piaseczno; 
• budowę oświetlenia ulicznego przy
ul. Solidarności w Runowie (II i III etap);
• roboty odwodnieniowe w rejonie
ulic: 3 Maja, Traugutta, Konopnickiej,
Okrężnej w Zalesiu Dolnym, gmina
Piaseczno; 
• odbudowę rowu i rurociągu w Jó-
zefosławiu przy ul. Wilanowskiej,
gmina Piaseczno; 
• konserwację i utrzymanie zieleni
na terenie miasta i gminy Piaseczno; 
• odbudowę rowu w Zalesiu Gór-
nym i Wólce Kozodawskiej oraz rowu
w Bobrowcu, gmina Piaseczno; 
• odbudowę rowu „A” w rejonie
Mieszkowa i Antoninowa oraz odbu-
dowę rowu „B” w rejonie Bąkówki
i Woli Gołkowskiej, gmina Piaseczno; 
• oznakowanie dróg lokalnych i gmin-
nych — oznakowanie pionowe, pozio-
me i budowa progów zwalniających na
terenie gminy Piaseczno; 
• wykonanie opracowań geodezyj-
nych dla potrzeb gminy Piaseczno; 
• wykonanie rurociągu odwodnie-
niowego w Gołkowie i Jastrzębiu,
gmina Piaseczno; 
• wprowadzenie zmian do projektu,
które umożliwią poszerzenie jezdni
ulicy Julianowskiej z 6 do 7 metrów. 

Burmistrz unieważnił przetarg na: 
• zorganizowanie kolonii letnich dla
dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyj-
nych ze szkół, dla których organem
prowadzącym jest gmina Piaseczno —
Część II. Mazury. 
W tym okresie burmistrz zajmował się
bieżącymi sprawami, m.in. odbyły się
następujące spotkania i wydarzenia
z udziałem burmistrza: 
21 kwietnia — spotkanie z przedstawi-
cielami Wojewódzkiego Zarządu Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych, na którym
omówiono sprawy dotyczące inwestycji
gminy Piaseczno związanych z infra-
strukturą zarządzaną przez WZMiUW; 
27 kwietnia
• spotkanie z mieszkańcami miej-
scowości Chojnów, Pilawa-Orzeszyn

w sprawie budowy kanalizacji.
• Udział w posiedzeniu Rady Sportu; 
28 kwietnia
• spotkanie z przedstawicielami Stra-
ży Granicznej w sprawie wspólnej orga-
nizacji turnieju piłki nożnej z okazji 20.
rocznicy powołania Straży Granicznej; 
• spotkanie z abiturientami Liceum
Ogólnokształcącego w Piasecznie; 
29 kwietnia
• udział w obchodach Miesiąca Pamię-
ci Narodowej na cmentarzu parafialnym; 
• spotkanie burmistrza z mieszkań-
cami wsi Bogatki; 
3 maja — udział w obchodach 220.
rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja, a także w otwarciu XI Piase-
czyńskiej Mili Konstytucyjnej; 
4 maja — udział w posiedzeniu Rady
Społecznej Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego; na posiedzeniu omówio-
no m.in. roczne sprawozdanie finan-
sowe SZPZLO, a także sprawy wła-
sności gruntów w Głoskowie i w Pia-
secznie, na których posadowione są
budynki przychodni; 
5 maja — wizyta w siedzibach Ochot-
niczych Straży Pożarnych w miejsco-
wościach Grochowa, Bobrowiec,
Chojnów i Jazgarzew; 
8 maja — udział w uroczystej mszy
dziękczynnej za dar beatyfikacji Jana
Pawła II oraz w koncercie zespołu AR-
KA NOEGO; 
9 maja — udział w Walnym Zgromadze-
niu Wspólników PCU Piaseczno Sp. z o.o.;
10 maja — spotkanie z posłem na
Sejm, panem Januszem Piechocińskim; 
11 maja
• spotkanie z uczniami Gimnazjum
w Jazgarzewie w sprawie wywiadu na
temat „Moja mała ojczyzna”; 
• spotkanie z pracownikami bibliotek
w związku z obchodami 26. Światowe-
go Dnia Bibliotekarza i Bibliotekarek; 
13 maja — udział w spotkaniu
z przedstawicielami firmy „Las Palm”
w sprawie planowej budowy parku
rozrywki na terenie Złotokłosu; 
24 maja — spotkanie ze starostą pia-
seczyńskim w sprawie wspólnej reali-
zacji inwestycji (park miejski, kolejka
wąskotorowa); 
25 maja
• spotkanie z Ministrem Infrastruktury,
panem Andrzejem Masselem w sprawie
kolejki wąskotorowej; 
• spotkanie z Prezydentem RP Broni-
sławem Komorowskim w związku
z obchodami Dnia Samorządowca; 
• udział w zakończeniu konkursu
matematycznego w Gimnazjum 
Nr 2 w Piasecznie; 
26 maja
• udział w obradach jury konkursu
fotograficznego „Sportowe Piaseczno
— Piaseczyńska Mila Konstytucyjna”; 
• oficjalnie przywitanie teatru z part-

nerskiego miasta Huanggang w Chi-
nach; 
27 maja — spotkanie z mieszkańcami
Głoskowa; 
28 maja
• udział w uroczystościach związa-
nych z obchodami Dnia Patrona w Ze-
spole Szkół Publicznych w Jagarzewie; 
• otwarcie turnieju piłki nożnej służb
mundurowych; 
29 maja — udział w obchodach
Dnia Ziemi; 
31 maja — spotkanie z panią Marią
Wasiak — Prezes Zarządu PKP SA; 
2 czerwca — spotkanie z burmi-
strzem gminy Konstancin-Jeziorna,
panem Kazimierzem Jańczukiem i pre-
zesem Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie, panem
Woźniakowskim na temat inwestycji
kanalizacyjnej obu samorządów; 
3 czerwca
• objazd terenu gminy Piaseczno
w ramach kontroli powykonawczej
dróg; 
• spotkanie z panią Anną Malewicz —
Prezesem Zarządu ZE „Lamina” SA na
temat polityki spółki i jej planów doty-
czących terenów firmy; 
4 czerwca
• udział w X Zjeździe Związku Miej-
sko-Gminnego OSP RP w Piasecznie; 
• udział w festynie rodzinnym zor-
ganizowanym przez Zespół Szkół Pu-
blicznych w Józefosławiu; 
7 czerwca — udział w konferencji do-
tyczącej połączenia kolejowego kolej-
ki siekierkowskiej; 
8 czerwca — spotkanie z zarządem
Klubu Sportowego Piaseczno; 
9 czerwca — udział w posiedzeniu
Rady Społecznej Samodzielnego Ze-
społu Publicznych Zakładów Lecznic-
twa Otwartego; 
10 czerwca
• udział w spotkaniu z przedstawicie-
lami samorządów, przez których tereny
przebiega szlak Piaseczyńsko-Gróje-
ckiej Kolejki Wąskotorowej, w sprawie
przejęcia majątku tej kolejki; 
• spotkanie z mieszkańcami Złotokłosu; 
11 czerwca — udział w balu gimna-
zjalnym zorganizowanym w Gimna-
zjum Nr 1 w Piasecznie. 

Burmistrz na bieżąco rozpatruje wnio-
ski o rozłożenie na raty czynszów dzier-
żawnych i przedłużenie umów dzier-
żaw oraz wnioski osób fizycznych
i podmiotów gospodarczych o umorze-
nie lub rozłożenie na raty należności
podatkowych, pozwolenia na sprzedaż
alkoholu itp. 
Burmistrz na bieżąco współpracuje
z organami Rady Miejskiej. 

Burmistrz przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek po uprzed-

nim umówieniu spotkania. 
Tel.: 22 701 75 88. 
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Sprawozdanie z pracy burmistrza
Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przedstawia radnym
sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami Rady. Poniżej przedstawiamy zarys
najważniejszych spraw i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo zaj-
mowali się od 20 kwietnia do 15 czerwca 2011 r.

Wicemistrz świata z Józefosławia wyróżniony
Burmistrz Zdzisław Lis na sesji Rady Miejskiej 15 czerwca wręczył zdolnemu
modelarzowi pamiątkowy dyplom w podziękowaniu za zdobycie indywidu-
alnego wicemistrzostwa świata modeli zdalnie sterowanych ślizgów.

Uczeń klasy II c Gimnazjum w Józe-
fosławiu, Michał Kozłowski, trenuje pod
czujnym okiem taty od 2004 r., kiedy
zaczął rozwijać pasję w modelarni Ligi
Obrony Kraju w Warszawie. Zaintereso-
wania skupia na modelach pływających,
a szczególnie na modelach zdalnie ste-
rowanych ślizgów elektrycznych klasy
M. Są to modele ślizgów napędzane sil-
nikami elektrycznymi. Michał startuje
w klasach ECO (biegi po trasie trójkąta)
oraz w klasach Mono — Hydro (biegi
po trasie owalu). Najszybsze modele
w czasie wyścigów osiągają prędkości
dochodzące do 120 km/h. Modele są
wykonywane w większej części samo-
dzielnie. Określonym przepisom podle-
gają rodzaje silników, jakie można sto-
sować w poszczególnych klasach oraz
akumulatory. Modeli wyczynowych,
czyli tych, które osiągają największe
prędkości wyścigowe, nie można kupić
na wolnym rynku. 

Michał startuje w zawodach, zarów-
no krajowych, jak i zagranicznych, od
2005 r. Uczestniczył już w rozgrywkach
Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, mię-
dzynarodowych zawodach w Czechach,
Niemczech i Rosji, zdobywając od 2006
r. praktycznie we wszystkich zawodach
miejsca medalowe. 

W roku 2010 gimnazjalista osiągnął
największy dotychczasowy sukces, zdo-
bywając indywidualny tytuł wicemistrza
świata w klasie Mono-1 junior na Mi-
strzostwach Świata Naviga 2010 w Niem-
czech. W rozgrywkach tych brało udział
274 zawodników z kilkunastu państw Eu-
ropy i Azji.

Rok 2011 również przyniósł już Mi-
chałowi wiele sukcesów na arenie mię-
dzynarodowej. Jest to rok przygotowań
do przyszłorocznych Mistrzostw Świata.
W ramach tych przygotowań w dniach
28-29 maja w Michałowicach odbyły się
pierwsze zawody tegorocznego cyklu

eliminacji Mistrzostw Polski. Michał
w czasie eliminacji zdobył 1 miejsce
w klasie Mono-1 junior oraz 1 miejsce
w klasie Mono-2 junior. Na kolejnych
zawodach, tym razem w Kędzierzynie
Koźlu w dniach 11-12 czerwca, gimna-
zjalista uzyskał kolejno 1 miejsce w kla-
sie Mono-1 junior, 1 miejsce w klasie
Mono-2 junior oraz 3 miejsce w klasie
ECO Standard junior. 

Serdecznie gratulujemy! 

Jubileusz 50-lecia małżeństwa

fot. T. Wojciuk

Nagrodzonych zostało pięć par z gminy Piaseczno: państwo Jadwiga i Andrzej
Dziewczopolscy, państwo Zofia i Adam Połascy, państwo Krystyna i Stanisław Wolscy,
państwo Krystyna i Feliks Serafin oraz państwo Anna i Jerzy Sochaccy. Jubilaci, trady-
cyjnie już, otrzymali pamiątkowe dyplomy, kosze za słodyczami, kwiaty oraz życzenia
wielu kolejnych wspólnych lat. 

Przed rozpoczęciem ostatniej sesji Rady Miej-
skiej burmistrz Zdzisław Lis wręczył medale
przyznawane przez Prezydenta RP za długoletnie
pożycie małżeńskie. 

fot. T. Wojciuk
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Odwodnienie gminy
Na prace odwodnieniowe gmina wyda w tym roku ponad 4,6 mln zł.

Wszyscy pamiętamy czerwcowe
dni grozy w 2010 r. związane z wyla-
niem kanału piaseczyńskiego tzw. Pe-
rełki oraz licznymi podtopieniami na
terenie całej gminy. Te wydarzenia po-
kazały wszystkie słabe punkty w naszej
gminie. Ponieważ woda jest jednym
z najgroźniejszych żywiołów, musimy
z odpowiednim respektem i odpowie-
dzialnością podejść do nowych inwe-
stycji w tej dziedzinie. Są one może
niezbyt spektakularne, ale jakże ważne
dla naszego bezpieczeństwa. 

— W tym roku udało nam się prze-
znaczyć w końcu rozsądne środki na
przebudowę rowów, przepustów, ko-
lektorów w najbardziej newralgicznych
miejscach. Zdaję sobie sprawę, że po-
trzeb jest dużo więcej, ale nie zrobimy
wszystkiego od razu. Najpierw powin-
niśmy opracować kompleksowy plan
odwodnienia, a potem w kolejnych la-
tach skrupulatnie go realizować — mó-
wi burmistrz Zdzisław Lis.

Na prace odwodnieniowe przezna-
czono w tegorocznym budżecie gminy
ponad 4,6 mln zł. Z tych środków bę-
dą usuwane bieżące awarie systemu
odwodnieniowego na terenie całej
gminy, zostanie opracowana mapa
operacyjna systemu odwodnienia oraz

będą prowadzone prace odtworzenio-
we i konserwacyjne już istniejących ro-
wów, kolektorów i innych urządzeń
odwodnieniowych m.in. w Zalesiu Dol-
nym, Józefosławiu, Julianowie, Zalesiu
Górnym, Bobrowcu. 

Co udało się już wykonać
W ramach konserwacji i usunięcia
awarii wykonano prace w następują-
cych miejscowościach: 
1. Złotokłos, Henryków Urocze —
ulice Żabia, Mokra, Leszczynowa, Sło-
wicza, Pracka: odtworzenie rowów,
odmulenie, udrożnienie przepustów
i ich montaż. 
2. Piaseczno — ul. Świętojańska:
montaż odwodnienia liniowego wraz
z wylotem. 
3. Głosków — ul. Topolowa: odtwo-
rzenie rowu przydrożnego, czyszcze-
nie przepustów i montaż brakujących. 
4. Gołków — ulice Lechitów i Prze-
mysłowa: wykonanie rurociągu od-
pływowego wraz ze studniami kon-
trolnymi, ul. Małego Stawu: wykona-
nie przepustu i odbudowa rowu. 
5. Baszkówka — ul. Wiśniowy Sad:
odtworzenie rowu odwodnieniowego,
ulice Olszynowa, Wierzbowa: wyko-
nanie przepustu, odbudowa i udroż-

nienie drenażu, odmulenie rowów
i studni kontrolnych. 
6. Wola Gołkowska, Robercin — 
ulice Jeżynowa, Turystyczna, Wierz-
bowa, Rybna, Pod Brzeziną, Koloni,
Płaczącej Wierzby: odmulenie rowów
i przepustów, montaż brakujących,
cięcie i karczowanie porostów. 
7. Bogatki — ul. Azali: odmulenie ro-
wu i przepustów. 
8. Złotokłos — ul. Słowicza: odmulenie
rowu i studzienek odwodnieniowych. 
9. Bobrowiec — ulice Kormoranów,
Jaśminowa, Północna, Orla, Puszczy-
ka: udrożnienie drenażu i budowa
studzienek kontrolnych. 
10. Wólka Pracka — udrożnienie
i przebudowa drenaży, budowa stud-
ni kontrolnych. 
11. Chojnów — ulice Graniczka, Party-
zantów: wykonanie przepustów i od-
mulenie istniejących. 
12. Zalesie Dolne — ulice Czarneckie-
go i Longinusa: przebudowa części
kolektora, odmulanie i czyszczenie
studni, usuwanie awarii odwodnienia. 
13. Bogatki — konserwacja rowu me-
lioracyjnego nr B, usunięcie awarii
drenowania, dział drenarski nr 5 i 6. 
14. Bąkówka — konserwacja rowu
melioracyjnego nr B, usuwanie awarii
drenarskiej, dział drenarski nr 2. 
15. Bobrowiec — usuwanie awarii
drenarskiej i budowa studni kontrol-
nej, dział drenarski nr 3, etap I. 
16. Kanał Jeziorki, Kanał Złotokłos
i część Kanału Piaseczyńskiego — od-
mulenie przepustów, udrożnienie prze-
pływu, usunięcie zanieczyszczeń.
17. Zalesie Dolne — ulice 3-go Maja,
Wyspiańskiego, Norwida, Księcia Jó-
zefa, Traugutta: wymiana przepustu,
odmulenie. 
18. Zalesie Górne — ul. Jasna: likwida-
cja podtopień, wykonanie przepustu.
19. Kamionka — ulice Północna
i Przemysłowa: oczyszczenie z namu-
łu przepustów. 
20. Chylice — ulice Polna, Różanego
Ogrodu: usunięcie awarii odwodnienia. 
21. Opracowanie mapy operacyjnej
systemu odwodnienia. 

Prace w trakcie realizacji
1. Zalesie Dolne — przebudowa ro-
wów i kolektorów w rejonie ulic: 3 Ma-
ja, Traugutta, Konopnickiej, Okrężnej. 

2. Józefosław, Julianów — odbudo-
wa rowu R-1, ul. Wilanowska — 
wykonanie rurociągu odwodnienio-
wego. 
3. Zalesie Górne, ul. Droga Dzików
— odbudowa rowu odwodnieniowe-
go, Bobrowiec, rów 28 — odmulenie
rowu i przepustów rowu. 
4. Rowy A i B — bieżąca konserwa-
cja, odmulenie na odcinku około 8 km
przez miejscowości Bąkówka, Wola
Gołkowska, Mieszkowo, Antoninów
i Robercin. 
5. Kanał Piaseczyński i część Gło-
skówki — bieżąca konserwacja, kosze-
nie, odmulanie, zabezpieczenie dna
i brzegów w miejscach uszkodzonych
oraz montaż kraty zabezpieczającej
przy Sądzie.
6. Gołków, Jastrzębie — wykonanie ko-
lektora odwodnieniowego, dwóch pia-
skowników oraz studzienek kontrolnych.
7. Złotokłos — odwodnienie rejonu
ulic: Rzeczna, Wschodnia, Sosnowa,
Wierzbowa, Warszawska. 
8. Zalesie Górne — udrożnienie rowu
w ciągu ulic Fiołków i Sinych Mgieł.
9. Teren Gminy — usuwanie awarii. 
10. Piaseczno, Chyliczki — projekt
odwodnienia w rejonie ul. Solnej. 
11. Konserwacja pozostałych cieków
oraz bieżące usuwanie awarii systemu
odwodnieniowego. 

Na najbliższe lata planujemy: 
1. Rurociąg odwodnieniowy o śred-
nicy 1 m po trasie ulic Konopnickiej,
Okrężnej, Zielnej, wraz z wpustami
rowów bocznych, 500 m.b. — Zale-
sie Dolne. 
2. Przebudowa kolektora od ul. Al.
Kasztanów do ulic Kopernika, Redu-

towej, 350 m.b. — Zalesie Dolne. 
3. Głosków, ulice Borkowa i Sarmac-
ka — budowa kolektora odwodnie-
niowego ze studzienkami rewizyjnymi
i wpustami ulicznymi. 
4. Odbudowa rowu w Złotokłosie
i Henrykowie Uroczu wraz z przepu-
stami i kolektorami — ok. 2 km. 
5. Złotokłos — odwodnienie ulic:
Grottgera, Klonowej, Wesołej, 
Ks. Skorupki, Słonecznej. 
6. Zalesie Górne — przebudowa rowu
i kolektora odwodnieniowego od torów
kolejowych do lasu w Ustanowie. 
7. Jesówka — odbudowa rowu od
rzeki Jeziorki do ul. Źródlanej. 
8. Odbudowa rowów przydrożnych
w Henrykowie Uroczu i Runowie. 
9. Wólka Kozodawska — poprawa
odwodnienia w ulicach. 

Cały czas opracowywane są
koncepcje odwodnieniowe, goto-
wy jest już spis najważniejszych za-
dań, które wpisane mają zostać do
budżetów w kolejnych latach. Ma
to pomóc w zminimalizowaniu
szkód, jakie niosą ze sobą powodzie
i podtopienia. Gdy już jednak wy-
stąpi konkretne zagrożenie, wtedy
kluczową kwestią jest przepływ in-
formacji, dlatego oprócz prac tere-
nowych gmina uruchomiła system
wczesnego ostrzegania za pomocą
wiadomości SMS. W ciągu ostat-
nich czterech miesięcy zarejestro-
wało się w gminnej bazie numerów
prawie 1200 osób. 

Szczegóły na temat systemu
ostrzegania dostępne są na

www.piaseczno.eu

W ramach prac odwodnieniowych wykonywane są nowe przepusty i kolektory ściekowe

Prace odwodnieniowe na ul. 3-go Maja w Zalesiu Dolnym

fot. T. Pawlak

fot. T. Pawlak

Wzmocniona ulica Dworcowa
W ostatnich dniach czerwca został przeprowadzony remont części ul. Dwor-
cowej. Prace objęły wymianę warstwy wierzchniej jezdni oraz jej wzmocnie-
nie zbrojeniem z geosiatki.

Nowa nawierzchnia na odcinku od
dworca PKP do ul. Nadarzyńskiej wy-
konana została na bazie asfaltu mody-
fikowanego chemicznie wg technolo-
gii SMA. Oznacza to, że ul. Dworco-
wa po zakończeniu remontu stanie się
bezpieczniejsza poprzez zapewnienie
lepszej przyczepności kół oraz lepsze
odprowadzanie wody z jezdni pod-
czas opadów deszczu. 

Nowa nawierzchnia dodatkowo
zostanie wzmocniona geosiatką S&P
Glasphalt G, która poprawi nośność
całej drogi i zapewni większą odpor-
ność na powstawanie spękań górnych
warstw asfaltu. Spowoduje to ogólną
poprawę parametrów technicznych
ulicy i wydłuży czas jej eksploatacji. 

— Jakkolwiek stosowanie zbrojeń
z geosiatek jest powszechnie znane
i stosowane nie tylko w Polsce, ale
i na świecie, to zastosowanie akurat
siatki S&P Glasphalt G jest swego ro-
dzaju nowinką techniczną — mówi
nadzorujący pracę z ramienia gminy

Tadeusz Kowalczuk. — Ta siatka to
nowoczesny produkt wykazujący zna-
cznie lepsze parametry wytrzymało-
ściowe niż dotychczas przez nas sto-
sowane siatki TENSAR. Jest trochę od
nich droższa, ale wykonawca prac, fir-
ma „Fal-Bruk”, zaproponowała nam

wykonanie remontu z zastosowaniem
właśnie tej siatki w tej samej cenie.
Zobaczymy w praktyce, czy użycie te-
go materiału przyniesie nam wymier-
ne korzyści — dodaje. 

Całkowity koszt remontu wyniósł
295 tys. zł. 

Układanie zbrojenia z geosiatki na ul. Dworcowej

fot. T. Pawlak

Rozbudowa szkoły 
w Józefosławiu
Mając na uwadze dużą dynamikę rozwoju miej-
scowości Józefosław oraz potrzeby zapewnie-
nia odpowiedniej liczby miejsc w szkole, władze
gminy podjęły decyzję o rozbudowie istniejące-
go Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu.

W ostatnich dniach czerwca został
ogłoszony przetarg nieograniczony do-
tyczący opracowania koncepcji i wyko-
nania projektu architektoniczno-budo-
wlanego na potrzeby rozbudowy Ze-
społu Szkół Publicznych w Józefosławiu. 

— Założenia przetargowe obejmu-
ją budowę budynku wielofunkcyjnej
sali sportowej z widownią, szatniami,
pomieszczeniami gospodarczymi, dzie-
sięcioma salami lekcyjnymi oraz zago-
spodarowaniem terenu obejmującym
bieżnię lekkoatletyczną z min. trzema
torami, skocznię w dal, uzupełnienie
brakujących piłkochwytów oraz budo-
wę placu zabaw dla dzieci z klas I-III —
wyjaśnia I Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz. 

Termin składania i otwarcia ofert
11 lipca 2011 godzina 11:00. 

Szczegóły dotyczące powyższego prze-
targu dostępne są w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piasecz-
no www.bip.piaseczno.eu w zakładce Za-
mówienia publiczne — sprawa nr 47. 

Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu

fot. Arch. BPI



— Z uwagi na okres wakacyjny
zasugerowałem komendantowi utwo-
rzenie grupy patrolującej miasto na
rowerach. Okazało się, że Straż Miej-
ska posiada na stanie dwa rowery,
jednak ich nie używa, gdyż nie posia-
da odpowiednich strojów — mówi
Burmistrz Zdzisław Lis. — Poleciłem
więc zakupić odpowiednie wyposa-
żenie i jak najszybciej wysłać patro-
le w miasto — dodaje. 

Dwóch strażników od ponie-
działku, 30 maja br., jeździ po tere-
nie miasta na rowerach. Aby osią-
gnąć większą mobilność strażników,
gmina planuje zakupić jeszcze dwa
komplety (rower, strój i kask) dla ko-
lejnych dwóch strażników. Na rowe-
rze wygodnie i skutecznie patrolo-
wać można parki i skwery, wąskie
uliczki, miejsca, do których trudno
dojechać samochodem. Patrol wysy-
łany jest nawet na Górki Szymona. 

Zakres prac
Prace budowlane rozpoczęły się

od wyburzenia części istniejącego bu-
dynku od strony południowej, miesz-
czącego obecnie salę gimnastyczną,
bibliotekę, świetlicę i pomieszczenia
magazynowe. Na tym miejscu po-
wstanie nowy budynek szkoły bezpo-
średnio przylegający do starej części.
Obie części utworzą jeden budynek,
który będzie wewnętrznie połączony
na wszystkich kondygnacjach. 

Kompleksowa rozbudowa prze-
widuje również zmianę zagospoda-

rowania terenu wokół szkoły. Wycię-
te zostały już drzewa kolidujące
z nowymi obiektami, a po zakończe-
niu prac budowlanych planowane są
nowe nasadzenia. Zmieniona zosta-
nie komunikacja wokół szkoły, prze-
budowane zostaną istniejące chodni-
ki, wyznaczone będą nowe miejsca
parkingowe na terenie szkoły, a na
całym terenie wykonane zostanie
odwodnienie. Przed szkołą przebu-
dowany zostanie chodnik przy 
ul. Świętojańskiej i wyznaczone zo-
staną miejsca parkingowe dla samo-

chodów osobowych oraz dla szkol-
nego autobusu. 

Dostęp dla niepełnosprawnych
Rozbudowa spowoduje znaczącą

poprawę funkcjonalności pomieszczeń
szkolnych. Po oddaniu nowej części
cała szkoła stanie się dostępna dla
osób niepełnosprawnych. Przed no-
wym wejściem zostanie wybudowany
podjazd dla wózków, a pomiędzy sta-
rą i nową częścią jeździć będzie winda,
która zapewni dostęp do wszystkich
kondygnacji szkoły. 

Szkoła po lekcjach
Rozbudowa szkoły została tak za-

projektowana, aby nowe części mo-
gły spełniać cele inne niż dydaktycz-
ne. Po godzinach lekcyjnych, w ferie
i wakacje szkoła będzie mogła udo-
stępniać swoje pomieszczenia, np. na
pozaszkolne imprezy sportowe czy
wystawę prac plastycznych w hallu
głównym. Dzięki takim rozwiązaniom
szkoła będzie mogła służyć mieszkań-
com w znacznie większym stopniu
niż dotychczas. 

Wielofunkcyjna sala gimnastyczna
Nowa sala będzie wielofunkcyj-

nym obiektem, w którym zaplanowa-
no boisko do piłki ręcznej o wymia-
rach 40x20 m, boisko do koszykówki
o wymiarach 15x28 m oraz w układzie
poprzecznym trzy boiska do siatkówki
o wymiarach 9x18 m. 

Kosze do gry w koszykówkę bę-
dą składane elektrycznie, zawieszo-
ne pod dachem. Przy wejściu do sa-
li zaprojektowano niedużą, składa-
ną trybunę dla widowni, która bę-
dzie mogła pomieścić około stu
osób. Naprzeciw widowni na ścianie
zostanie umieszczona duża elektro-
niczna tablica wyników odporna na
uderzenia piłką. 

Przestrzeń sali będzie można ła-
two dzielić zamocowanymi do da-
chu kurtynami rozsuwanymi elek-
trycznie. Takie rozwiązanie pozwoli
na jednoczesne prowadzenie zajęć
WF w trzech niezależnych strefach.
Sala zostanie wyposażona dodatko-
wo w nowoczesną wentylację me-
chaniczną. 

Obok sali będą umieszczone dwa
podwójne zespoły szatniowe z umywal-
niami, które będą rozdzielone wspól-
nym pomieszczeniem natrysków. Dzięki
temu możliwe będzie korzystanie z tych
samych natrysków przez dwie różne
grupy ćwiczących na przemian. 

Nowoczesna kuchnia i stołówka
Na parterze, bezpośrednio przy

wejściu do szkoły, zaprojektowano
pomieszczenie świetlicy i stołówki
szkolnej. Obydwa pomieszczenia mo-
gą być połączone w razie potrzeby
(np. duża impreza szkolna) lub roz-
dzielone przy pomocy akustycznej
ściany składanej. Stołówka przewi-
dziana do jednoczesnej obsługi trzy-
stu osób sąsiadować będzie bezpo-
średnio z zapleczem kuchennym. Pro-
jektowane pełne zaplecze kuchenne
wraz ze zmywalnią, chłodnią i maga-
zynem produktów pozwoli na bezpo-
średnie przygotowywanie posiłków
w szkole. Zaplecze kuchenne zapro-
jektowano na dwóch poziomach (na
parterze i w piwnicy) połączonych ze
sobą małym dźwigiem towarowym. 

Nowe sale lekcyjne i biblioteka
Na I piętrze zlokalizowanych bę-

dzie pięć sal lekcyjnych wyposażonych
w umywalki i system wentylacji gra-
witacyjnej. Sale będą połączone kory-
tarzem wyposażonym w wentylację
mechaniczną. 

W południowo-wschodniej części
nowego skrzydła znajdować się będzie
biblioteka z półotwartym magazynem
książek i czytelnią, w której wydzielo-
na zostanie salka multimedialna, służą-
ca do prowadzenia zajęć multimedial-
nych, projekcji filmów i pokazów pre-
zentacji komputerowych. Salka będzie
posiadać wewnętrzny system rolet za-
ciemniających okna. 

Dzięki przeszkleniu dużej części bu-
dynku nowe wnętrze będzie nowocze-
sne i dobrze oświetlone, a przede
wszystkim korzystnie wpłynie na kom-
fort pracy w szkole. 

Zakończenie budowy planowane
jest do końca lipca 2013 r. Inwestycja
ma kosztować około 17 mln zł i w ca-
łości będzie sfinansowana ze środków
gminy Piaseczno. 
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Trwa rozbudowa placówki
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piasecznie

W lipcu zeszłego roku rozpoczęła się rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1,
jednej z najstarszych piaseczyńskich szkół podstawowych. Istniejący budy-
nek zyska m.in. nową salę gimnastyczną, dodatkowe sale lekcyjne i nowo-
czesną stołówkę. 

Certyfikaty językowe dla
urzędników
W połowie czerwca wręczeniem certyfikatów za-
kończył się przebiegający przez prawie 2,5 roku
kurs języka angielskiego dla pracowników Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno.

Kurs prowadzony był w ramach
partnerskiego projektu „Let's talk —
podniesienie umiejętności językowych
pracowników administracji samorządo-
wej z terenu powiatu piaseczyńskiego”,
którego liderem było Starostwo Powia-
towe, dofinansowywanego w 85 proc.
z funduszy unijnych i w 10 proc. z bu-
dżetu państwa. Gmina Piaseczno za-
pewniła 5 proc. wkładu własnego. Pro-
jekt realizowany był z funduszy Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Program kursu był intensywny
i obejmował 4 godziny lekcyjne zajęć ty-
godniowo. Zajęcia odbywały się w po-
mieszczeniach urzędu gminy. Uczestni-
czenie w kursie i ukończenie go z sukce-
sem wymagało dużego nakładu pracy
od jego uczestników. Kurs rozpoczęło

101 urzędników. Do egzaminu końco-
wego przystąpiło 68 osób i 65 pomyślnie
go zdało. Ponad połowa osób zdających
(58 procent) uzyskała z egzaminu wyni-
ki dobre i bardzo dobre. Większość z je-
go uczestników przystąpiła do nauki ję-
zyka po ponad 20 latach od daty swoich
ostatnich szkolnych doświadczeń.

Każdy z uczestników egzaminu
otrzymał wraz z certyfikatem także,
specjalnie wydany w ramach projek-
tu, polsko-angielski skrypt językowy
obejmujący kilka tysięcy najczęściej
używanych w urzędzie gminy zwro-
tów i określeń, z podziałem na po-
szczególne wydziały urzędu bądź ob-
szary jego działalności. 

Koordynator projektu Janusz Bielicki
bielicki@piaseczno.eu

Uroczyste rozdanie certyfikatów przez wiceburmistrz Honoratę Kalicińską

Strażnicy na rowerach patrolują m.in. park miejski

Kolejny Orlik dla Piaseczna
Na terenie boiska szkolnego znajdującego się
przy Gimnazjum Nr 1 powstanie drugi w Piasecz-
nie kompleks boisk Orlik 2012.

W wyniku aplikacji złożonych przez
gminę wiosną tego roku do Minister-
stwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego, oraz decyzji Rady Miej-
skiej przeznaczającej środki finansowe
na ten cel, w lipcu ma rozpocząć się
budowa tego kompleksu sportowego,
a jesienią tego roku boiska powinny
zostać oddane do użytku. 

Kompleks sportowy wyposażony
w osobny budynek szatniowo-sanita-
rny będzie obejmował boiska do piłki
nożnej, koszykówki i piłki ręcznej. Po-

zyskane dofinansowanie zewnętrzne
dla tego projektu wyniesie 666 tys. zł
i będzie pochodzić z funduszy Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki oraz Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego. 

Sztuczna nawierzchnia umożliwia
znacznie dłuższy, niemal całoroczny
okres użytkowania boiska, zmniejsza
też ryzyko urazów i kontuzji. 

Orlik będzie kolejnym miejscem
w Piasecznie popularyzującym aktyw-
ny styl życia wśród mieszkańców,
a także miejscem młodzieżowych i ro-

dzinnych zawodów sportowych i im-
prez rekreacyjnych. 

Po oddaniu obiektu do użytku ist-
nieje możliwość pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych na bieżące działa-
nia. Dla pierwszego Orlika przy LO
w Piasecznie gmina pozyskała sprzęt
i wyposażenie sportowe oraz dofinan-
sowanie wynagrodzenia dla dwóch
trenerów-animatorów. 

Janusz Bielicki 
koordynator projektu

bielicki@piaseczno.eu

Strażnicy na rowery
Decyzję o uruchomieniu grupy strażników miej-
skich na rowerach podjął na kierownictwie bur-
mistrz Piaseczna Zdzisław Lis.

fot. M. Idaczek

fot. T. Pawlak
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Stopka redakcyjna

Dotacje na e-biznes 
i działalność innowacyjną

Piaseczyńscy przedsiębiorcy wśród liderów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości SA udostępniła na swoich stro-
nach internetowych szereg informacji na temat podpisanych przez nią
w ostatnich 3 latach umów na dofinansowanie z funduszy unijnych projek-
tów w ramach naborów organizowanych przez tę instytucję.

PARP SA jest instytucją pośredni-
czącą II stopnia dla dotacji unijnych
kierowanych do przedsiębiorców i in-
stytucji okołobiznesowych, między in-
nymi w ramach Programu Operacyjne-
go Innowacyjna Gospodarka. W ciągu
ostatnich 3 lat PARP przeprowadziła
łącznie kilkanaście naborów wniosków
na następujące działania: 
• wsparcie dla firm z obszaru e-biznes, 
• wsparcie dla inwestycji w obszarze
biznes i rozwój, 
• wsparcie dla inwestycji o wysokim
potencjale innowacyjnym, 
• wsparcie dla firm zamierzających
wejść na rynki zagraniczne, czyli tzw.
paszport dla eksportu. 

Zainteresowanie takimi dotacjami
wśród przedsiębiorców jest olbrzymie,
ale postępowanie weryfikujące ich
wnioski — surowe. Dość powiedzieć,
że w samym tylko programie opera-
cyjnym POIG, działania 8.1 „Wspar-
cie dla firm z obszaru e-biznes”,
w poszczególnych latach statystyka
udzielonych dotacji (w skali całej Pol-
ski) wyglądała następująco: 
- w 2008 r. na 449 złożonych wniosków
dotację uzyskało 221 przedsiębiorców; 
- w 2009 r. ogłoszono 3 nabory, łącz-

nie wpłynęło 4960 wniosków, a dota-
cję uzyskało 1173 firm; 
- w 2010 r. na 1852 złożone wnioski
dotację uzyskało tylko 160 projektów. 

Biorąc pod uwagę powyższą staty-
stykę, miło jest mi poinformować, że
przedsiębiorcom z regionu Piaseczna
udało się w tej trudnej rywalizacji po-
zyskać 10 mln zł na łącznie 35 innowa-
cyjnych projektów. 22 z tych projek-
tów to projekty realizowane w gminie
Piaseczno, a pozostałe 13 w gminach
sąsiednich. 

Przedsiębiorcy z naszego regionu
największą skutecznością mogą po-
chwalić się przy zdobywaniu funduszy
na swoją działalność eksportową. Tutaj
aż 17 projektów uzyskało dofinanso-
wanie, w tym 13 z samego Piaseczna. 

Wśród tych firm są i takie, którym
już udało się pozyskać fundusze euro-
pejskie więcej niż jeden raz. Jednej
z piaseczyńskich firm udało się to
w ostatnim czasie trzykrotnie. 

Biorąc pod uwagę ostatnio pre-
zentowane („Gazeta Piaseczyńska” nr
4, z 25 maja 2011 r. oraz strona inter-
netowa gminy w zakładce „Fundusze
UE”) wyniki naborów do Regionalne-
go Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Mazowieckiego, gdzie
przedsiębiorcy piaseczyńscy znaleźli
się wśród liderów w pozyskiwaniu
funduszy z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, powyżej pre-
zentowana statystyka potwierdza tyl-
ko dużą sprawność firm z naszego re-
gionu w skutecznym pozyskiwaniu
funduszy unijnych na swoje projekty. 

Warto zauważyć, że większość po-
zyskanych przez piaseczyńskie firmy
pieniędzy unijnych pozostaje w na-
szym regionie, wobec tego warto zaj-
mować się informacją, poradnictwem
oraz wsparciem dla firm, które poprzez
tworzenie nowych miejsc pracy oraz
płacone podatki przyczyniają się do
rozwoju gminy, wzbogacając też
gminny budżet. 

W Urzędzie Miasta i Gminy Pia-
seczno można uzyskać kierunkowe
porady na temat istniejących Progra-
mów Operacyjnych UE dostępnych
na terenie Polski, procedur związa-
nych z ich wykorzystywaniem, warun-
kami pozyskiwania funduszy i nie-
zbędnej do przygotowania dokumen-
tacji aplikacyjnej. 

Janusz Bielicki
bielicki@piaseczno.eu

Unijne pieniądze 
dla wspólnot mieszkaniowych
W ramach projektu Urb.Energy, realizowanego
w Piasecznie od stycznia 2009 r., wykonywana
jest obecnie dla kilku budynków w obrębie wyty-
powanego obszaru dokumentacja projektowo-
-kosztorysowa ocieplenia ścian zewnętrznych.

Europejski projekt Urb.Energy fi-
nansowany jest z funduszy Baltic Sea
Region Programme 2007-2013. Po-
święcony jest on opracowaniu kon-
cepcji finansowania modernizacji
i termomodernizacji budynków oraz
poprawy infrastruktury je otaczającej.
Przypominamy, że w Piasecznie pro-
jekt ten obejmuje budynki znajdujące
się w kwartale ulic Fabryczna, Puław-
ska, Kusocińskiego i Wojska Polskie-
go. W jego ramach wszystkie budyn-
ki znajdujące się na tym terenie otrzy-
mały już nieodpłatnie aktualne audy-
ty energetyczne, a dla tego obszaru
opracowana została Koncepcja Zinte-
growanego Rozwoju Urbanistyczne-
go oraz Koncepcja Efektywnej Ener-
getycznie Modernizacji Budynków.
Działania te zostały sfinansowane
w 85 proc. z funduszy tego projektu
oraz w 15 proc. z budżetu gminy Pia-
seczno. Piaseczno jest jedynym pol-

skim miastem, które zakwalifikowało
się do projektu Urb.Energy. 

Kolejnym krokiem założonym
w ramach tego projektu jest wyko-
nanie dla kilku budynków znajdują-
cych się na tym terenie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej ocieple-
nia ścian zewnętrznych. Zarządzają-
cy nieruchomościami na tym terenie
wytypowali osiem takich budynków
i aktualnie wykonywana jest dla nich
ww. dokumentacja. Są to budynki
wielorodzinne znajdujące się pod na-
stępującymi adresami: ul. Puławska
21, ul. Szkolna 6, ul. Szkolna 7, 
ul. Szkolna 1, ul. Szkolna 12, ul. Kuso-
cińskiego 3 i ul. Kusocińskiego 5. 

Koszty wykonania tej dokumenta-
cji w 85 proc. zostaną pokryte z fun-
duszy projektu Urb.Energy, a w
15 proc. przez gminę Piaseczno. 

Dokumentacja ta ma być podsta-
wą do podjęcia dalszych działań ter-
momodernizacyjnych przez wspólno-
ty i spółdzielnię Jedność — zarządza-
jące tymi nieruchomościami. 

Koordynator projektu Janusz Bielicki
bielicki@piaseczno.eu

Chińskie spojrzenie na oświatę
W połowie czerwca gościliśmy w Piasecznie delegację przedstawicieli
oświaty z partnerskiej gminy Huanggang w Chinach.

W trakcie dwudniowej wizyty sze-
ścioosobowa delegacja dyrektorów
chińskich szkół i przedszkoli wraz z wi-
ceburmistrz Mei Xiangue, która w Hu-
anggang odpowiedzialna jest za oświa-
tę, odwiedziła placówki edukacyjne
w naszej gminie. 

Zwiedzanie nasi goście rozpoczęli
od wizyty w prywatnym przedszkolu
„Świat Bajek” w Józefosławiu, by
porównać je z nowo otwartym pu-
blicznym przedszkolem w Zalesiu
Górnym. Wcześniej spotkali się
w urzędzie z przedstawicielami władz
gminy Piaseczno, gdzie zastępca bur-
mistrza pan Daniel Putkiewicz popro-
wadził prezentację o naszej gminie
oraz systemie oświaty. — Uprzedzi-
łem partnerów z Chin przed ich wizy-
tą w Zalesiu Górnym, że nie wszyst-
kie nasze placówki wyglądają tak no-
wocześnie — wyjaśnia wicebur-
mistrz. — Mimo przedstawienia na-
szych problemów, związanych z dużą
liczbą uczniów w szkołach oraz nie-
wystarczającą ilością publicznych
przedszkoli, na gościach duże wraże-
nie zrobił poziom wydatków, jakie
gmina Piaseczno przeznacza na edu-
kację i wychowanie — dodaje Daniel
Putkiewicz. 

Nic dziwnego — w blisko ośmio-
milionowym Huanggang jest ponad

1 tys. przedszkoli i 2 tys. szkół. Przed-
szkola liczą po około 1,5 tys. dzieci
każde, a przeciętna szkoła ponad 5 tys.
uczniów. Grupy przedszkolne i klasy
szkolne są przepełnione, jednak mimo
trudności miasto może się poszczycić
wieloma osiągnięciami w dziedzinie
nauki oraz złotymi medalistami mię-
dzynarodowych olimpiad tematycz-
nych. Ze zdziwieniem więc Chińczycy
poruszali się po przestronnych i opu-
stoszałych korytarzach Gimnazjum im.
Jana Pawła II, gdzie pod koniec roku
szkolnego po wystawianiu ocen część

młodzieży była na wycieczkach lub
zrobiła sobie przedwczesne wakacje. 

Podczas krótkiej wizyty w Polsce
delegacja zdążyła jeszcze zwiedzić Ła-
zienki, warszawską Starówkę oraz tęż-
nię w Konstancinie. 

Dwa tygodnie wcześniej w Pia-
secznie gościliśmy teatr z zaprzyjaź-
nionego miasta w Chinach, który dał
niezapomniany spektakl podczas Pik-
niku Rodzinnego w Parku Miejskim
oraz wystąpił na deskach amfiteatru
w Konstancinie. 

red.

Wiceburmistrz do spraw oświaty z chińskiego miasta Huanggang z wizytą w przedszkolu
w Zalesiu Górnym

fot. Ł. Wyleziński

Podsumowanie akcji

Wiosenne porządki
W tym roku z pełną werwą gmina przystąpiła do
wiosennej akcji oczyszczania miasta.

Niezależnie od bieżących prac
prowadzonych w ramach przetargu
przez Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych SITA Piaseczno, uruchomio-
no specjalne brygady, które sprzątały
ulice i chodniki. Podczas miesięcznej
akcji prowadzonej w systemie trzy-
zmianowym, która kosztowała około
22 tys. zł, wywieziono m.in. ponad 
50 ton ziemi. Dodatkowo kosztem 
20 tys. zł sprzątane i porządkowane
były posesje komunalne. 

W akcji użyta była specjalna ma-
szyna sprzątająca (koszt wynajęcia —
10 tys. zł miesięcznie). Do obsługi tej

maszyny przeszkoleni zostali pracow-
nicy urzędu. Jej test wypadł pozytyw-
nie, spodobał się też obserwującym
akcję mieszkańcom, dlatego obecnie
planowany jest przez gminę zakup na
własność takiego sprzętu. — Wiosen-
ne sprzątanie było akcją prowadzoną
przez miesiąc, jednak porządek w gmi-
nie musi być utrzymywany przez cały
rok — mówi burmistrz Zdzisław Lis. —
Dlatego rozważam stworzenie na stałe
niezależnych brygad pracowników,
którzy realizowaliby codzienne prace
porządkowe na terenie gminy — 
dodaje burmistrz.

Podczas akcji oczyszczono ulice w mieście korzystając z maszyny sprzątającej

fot. Ł. Wyleziński
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Ogłoszenie o odstąpieniu od
przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środo-
wisko do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi Szczaki.

Na podstawie art. 57 ust. 1 pkt
2 w zw. z art. 49, art. 58 pkt 3 i art. 53
ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), uzgod-
nienia Regionalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska w Warszawie, pismo
WOOŚ-I. 410.138.2011. ARM z dnia
24 marca 2011 r., oraz opinii Państwo-
wego Powiatowego Inspektora Sanitarne-
go wPiasecznie, pismo ZNS/711/25/pz/11
z dnia 10 czerwca 2011 r. odstępuje, od
przeprowadzenia strategicznej oceny od-
działywania na środowisko miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
podjętego uchwałą Nr 1539/LII/2010 Rady
Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 październi-
ka 2010 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego części wsi Szczaki, dla
terenu ograniczonego:
• od strony płn.-zach. osią ul. Kaczej,
od strony płn.-wsch. osią ul. Mrokow-
skiej, następnie wschodnią granicą dzia-
łek nr 224/2 i nr 225, płd.-wsch. grani-
cą działek: 226, 228/4, 229/4, 230/5,
231/5, płd.-zach. granicą działek 231/5,
231/4, 231/3 do przecięcia w linii pro-
stej z osią ul. Kaczej, oznaczonego lite-
rami: A, B, C, D, E, F, G, A.

Z up. Burmistrza 
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału 
Urbanistyki i Architektury 
Główny Architekt Miasta

O G Ł O S Z E N I E
UiA.WR.0621/ZP/37/11

Ogłoszenie w sprawie wyłożenia
do publicznego wglądu projek-
tów miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego
części wsi Gołków.

Stosownie do art. 17 pkt 10 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmiana-
mi), 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 ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.
1227) oraz Uchwały Rady Miejskiej
w Piasecznie Nr 379/XVII/03 z dnia 
4 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
części wsi Gołków obejmującego ob-
szar ograniczony ulicą Pod Bateriami,
ulicą 4 Pułku Ułanów, granicą sołectwa
i ulicą Hajduczka, zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części wsi Gołków
w dniach od 25 lipca 2011 r. do 26
sierpnia 2011 r., w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
przy ul Kościuszki 5 w Piasecznie. 

Dyskusja publiczna nad przyjęty-
mi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu
10 sierpnia 2011 r. w godz. od

10.00 do 12.00 w sali konferencyj-
nej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każ-
dy, kto kwestionuje ustalenia przyję-
te w projektach planów miejsco-
wych, może składać uwagi. 
1. Uwagi do wyłożonych projektów
planów należy składać na piśmie
w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno. 
2. Uwagi do wyłożonych prognoz
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 Piaseczno przy ul.
Kościuszki 5, 
3) za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres e-mail: 
rosochacki@piaseczno.eu

Uwagi należy składać do Burmi-
strza Miasta i Gminy Piaseczno, który
jest właściwym organem do rozpa-
trzenia uwag, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
20 września 2011r.

Z up. Burmistrza 
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału 
Urbanistyki i Architektury 
Główny Architekt Miasta 

O G Ł O S Z E N I E
UiA.WR.7322/ZP/39/11

Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi Jazgarzew.

Na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 49, art. 58
pkt 3 i art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), uzgodnienia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
pismo WOOŚ-I.410.137.2011.ARM z dnia 24 marca 2011 r.,
oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarne-
go w Piasecznie, pismo ZNS/711/26/pz/11 z dnia 10 czerw-

ca 2011 r., odstępuję od przeprowadzenia strategicznej oce-
ny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego podjętego uchwałą nr
1534/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 paź-
dziernika 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jazga-
rzew dla terenu „I” w granicach własności działek nr ewid.
261, 262/1 i 262/2 oznaczonego literami: A, B, C, D, E, F,
A na zał. graficznym nr 1 oraz dla terenu „II” w granicach wła-
sności działki nr ewid. 441 oznaczonego literami: G, H, I, J, K,
L, M, G na załączniku graficznym nr 2.

Z up. Burmistrza mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury 

Główny Architekt Miasta 

O G Ł O S Z E N I EUiA.WR.0621/ZP/36/11

TEREN „I” ozn. literami A, B, C, D, E, F, A TEREN „II” ozn. literami G, H, I, J, K, L, M, G

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części miasta PIASECZNO i prognozy oddziaływania na środowisko.

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) uwagi zgłoszone w terminie do 11 lutego 2011 r. do wyłożonego do publicz-
nego wglądu w dniach od 20 grudnia 2010 r. do 20 stycznia 2011 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego, Julianowską, granicą administracyjną mia-
sta Piaseczna oraz ulicami: Przesmyckiego, Żeglińskiego, Chyliczkowską, Armii Krajowej (obszar C 7, C8, D1, D2, D3, D4, D8)
realizowanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 921/XXXII/2009 z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna, zostały roz-
strzygnięte przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. Wykaz rozstrzygniętych uwag został zamieszczony na stronie interne-
towej gminy Piaseczno www. piaseczno. eu w dziale Rozwój / Urbanistyka / Zmiany w projektach planu / Wykaz uwag wnie-
sionych do wyłożonych planów miejscowych. 

Informuję również, że zgodnie z art. 17 pkt 14 oraz art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym w dalszej kolejności projekt planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag zostanie przedstawiony Radzie Gminy.
Ostateczne rozstrzygnięcia uwag zostaną podjęte na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w Piasecznie podczas przedstawienia
projektu planu miejscowego w celu jego zatwierdzenia.

Z up. Burmistrza mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury - Główny Architekt Miasta 
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Rada Miejska w Piasecznie w dniu 18 maja 2011 r. zatwierdziła taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na okres od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2012 r.,
realizowanego przez Młodzieżową Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową
„Patronat-3” w Piasecznie.
Stawki cen i opłat (netto) na terenie obsługiwanym przez MSBM „Patronat-3”:
• cena wody - 2,92 zł/m3;
• opłata abonamentowa - 2,00 zł;
• opłata abonamentowa (na wymianę wodomierza) - 2,90 zł miesięcznie.

K O M U N I K A T

Lokal do wynajęcia
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza trzeci pisemny nieograniczony przetarg na
wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 200,53 mkw. położonego w Piasecznie przy 
ul. Nadarzyńskiej 1 z przeznaczeniem na działalność usługową lub handlową na okres 3 lat.

Miesięczna stawka wywoławcza czyn-
szu za wynajem 1 mkw. powierzchni użyt-
kowej netto wynosi 30,00 zł + VAT 23%.

Koszty związane z adaptacją
i ewentualnym remontem lokalu,
bieżącym utrzymaniem (energia
elektryczna, wywóz nieczystości
stałych itp.) ponosi najemca. 

Wadium w wysokości 12 031,80 zł
należy wpłacić na konto: 
12 1060 0076 0000 3310 0018 5094.
Oferta powinna zawierać: 
• imię i nazwisko oraz adres oferen-
ta, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę,
jeżeli oferentem jest osoba prawna
lub inny podmiot, adres do korespon-
dencji, telefon kontaktowy, 
• aktualny odpis z właściwego reje-
stru lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, 
• oferowaną wysokość stawki czyn-
szu netto za 1 mkw. powierzchni cał-
kowitej lokalu w wymiarze miesięcz-
nym, wyrażoną w PLN, do dwóch
miejsc po przecinku — zapis liczbowy
i słowny oferowanej stawki (jedno-
znacznie bez tzw. przedziałów i in-
nych wariantów), która winna być
większa od stawki wywoławczej, 
• proponowany rodzaj działalności, 
• dowód wpłaty wadium, 
• podpis oferenta i datę sporządze-
nia oferty. 

Podpisane oferty należy składać
w zamkniętej kopercie formatu A4,

ostemplowanej bądź podpisanej
w miejscu zaklejenia, w kancelarii
Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie
przy ul. Kościuszki 5 w terminie do
dnia 14 lipca 2011 r. do godz. 10.45
z napisem na kopercie: 
„PRZETARG NA LOKAL UŻYTKOWY
PRZY UL. NADARZYŃSKIEJ 1 W PIA-
SECZNIE”. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 
14 lipca 2011 r. o godz. 11.00 w po-
koju nr 89, III piętro w siedzibie Urzę-
du Miasta i Gminy w Piasecznie przy 
ul. Kościuszki 5. 

Szczegółowe informacje można
uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Piasecznie przy ul. Ko-
ściuszki 5 w pokoju nr 88 lub pod
nr tel. 22 701 76 52. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
zastrzega sobie prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert i bez podania przyczyny. 

O wynikach przetargu oferenci bę-
dą zawiadomieni w formie pisemnej.

Skutkiem uchylenia się od zawar-
cia umowy jest utrata wadium. 

Lokal do wynajęcia usytuowany jest u zbiegu ulic Nadarzyńskiej i Kościuszki
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Zagrożenie wścieklizną

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie rozporządzeniem nr 1/2011
określił obszar zagrożony wścieklizną zwierząt na terenie powiatu piaseczyń-
skiego, ograniczony od północy miejscowościami: Piaseczno, Siedliska, Czar-
nów, od wschodu miejscowościami: Solec, Baniocha Osiedle, Dobiesz, od
południa miejscowościami: Krępa, Kędzierówka, Piskórka, Grochowa, Bogat-
ki, od zachodu miejscowościami: Jazgarzewszczyzna, Gołków, Gołków Letni-
sko, Głosków. 

Na tym obszarze zakazuje się organizowania targów, wystaw, konkur-
sów i pokazów z udziałem psów, kotów, bydła, świń, owiec i kóz oraz zwie-
rząt futerkowych, polowań i odłowów zwierząt łownych oraz przemieszcza-
nia lub obrotu zwierząt: psów, kotów, bydła, świń, owiec, kóz i zwierząt fu-
terkowych, zwłok zwierzęcych, produktów, surowców i przedmiotów, które
mogą spowodować szerzenie się wścieklizny. 

W obszarze zagrożonym wścieklizną nakazuje się trzymanie psów na
uwięzi, a kotów w zamknięciu, pozostawienie zwierząt gospodarskich
w okólnikach i na zamkniętych wybiegach, zaopatrywanie zwierząt lub pro-
duktów mogących spowodować szerzenie się wścieklizny w świadectwa
zdrowia wystawiane przez urzędowego lekarza weterynarii oraz poddanie
wszystkich psów i kotów szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Powyższe zaka-
zy i nakazy obowiązują wszystkich mieszkańców i wszystkie osoby przeby-
wające czasowo na terenie zagrożonym, a także wszystkich właścicieli, użyt-
kowników i zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców i dzierżawców ob-
wodów łowieckich na obszarze zagrożonym. Rozporządzenie zgodne jest 
z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalcza-
niu chorób zakaźnych zwierząt. 

Spis kontrolny 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie

z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010
r. o narodowym spisie powszechnym
ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U.
Nr 47, poz. 277) w dniach od 1 do 11
lipca 2011 r. zostanie przeprowadzo-
ny spis kontrolny. 

Spisem kontrolnym objęte są oso-
by zamieszkałe w mieszkaniach wylo-
sowanych do tego spisu. 

Celem spisu kontrolnego jest spraw-
dzenie kompletności Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań
2011, realizowanego od 1 kwietnia do
30 czerwca 2011 r. oraz poprawności
uzyskanych danych i ich zgodności ze
stanem faktycznym.

Zgodnie z art. 9.1. Osoby prze-
kazujące dane w ramach spisu prób-
nego, spisu i spisu kontrolnego są
zobowiązane do udzielania ścisłych,
wyczerpujących i zgodnych z praw-
dą odpowiedzi dotyczących danych
określonych w ustawie i załączniku
do rozporządzenia nr 763/2008, z za-
strzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4. 

Spis kontrolny zostanie zrealizo-
wany tylko i wyłącznie w drodze
wywiadów telefonicznych. 

Osoby telefonujące w podanym
wyżej terminie do mieszkań respon-
dentów i proszące o udzielanie odpo-
wiedzi na pytania spisowe są ankiete-
rami spisowymi i wykonują pracę

na rzecz spisu kontrolnego. W przy-
padku wątpliwości respondenci mają
możliwość zweryfikowania tożsamo-
ści ankietera, dzwoniąc na infolinię. 

Infolinia czynna: od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00-20.00
oraz w weekendy od 8.00-18.00. 

800 800 800 — numer bezpłatny
dla połączeń z telefonów stacjonarnych, 

22 444 47 77 — numer dla połą-
czeń z telefonów komórkowych płat-
ny zgodnie z cennikiem operatora. 

Jednocześnie uprzejmie informuję,
iż rachmistrze spisowi zakończyli
swoje prace w dniu 30 czerwca br. 

Gminne kolonie
Pierwsza grupa dzieci wyjechała już w góry na kolonie sfinansowane z gminnego
funduszu alkoholowego. Oprócz wycieczek i zabaw, dzieci będą uczestniczyć
w warsztatach, które mają pomóc im radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach.

W sumie przygotowano wyjazdy
kolonijne dla 270 uczestników, którzy
mieli do wyboru wyjazd w region gór-
ski do miejscowości Murzasichle, na
mazury do Żabinek koło Kruklanek lub
nad morze do Kątów Rybackich. Pierw-
szy turnus rozpoczął się 27 czerwca,
a ostatni zaplanowano na koniec lipca.
Na kolonie zakwalifikowane zostały
dzieci z terenu gminy Piaseczno w wie-
ku od 8 do 16 lat, z rodzin dysfunkcyj-
nych, w których rodzice mają problem
z alkoholem czy przemocą. Dzieci te

objęte są gminnym programem profi-
laktycznym obejmującym m.in. doży-
wianie w szkołach, zajęcia w szkolnych
świetlicach środowiskowych, dofinan-
sowanie wycieczek i „zielonych szkół”.

Z funduszu alkoholowego finanso-
wane są też w szkołach warsztaty dla
dzieci i młodzieży dotyczące radzenia
sobie z przejawami agresji, stresu, tre-
ningi asertywności i tolerancji oraz za-
jęcia o tym, co szkodzi zdrowiu. Od-
bywają się też specjalistyczne szkole-
nia dla nauczycieli i rodziców.

W ramach programu działa gmin-
ny punkt konsultacyjny, w którym
pomocy udzielają psychologowie, te-
rapeuci uzależnień, kuratorzy i psy-
cholog dziecięcy. Punkt oferuje bez-
płatnie fachową pomoc zmierzającą
do zmiany trudnej sytuacji, informuje
o możliwościach profesjonalnej tera-
pii odwykowej, motywuje i kieruje do
leczenia, wspiera po zakończonej te-
rapii odwykowej oraz propaguje
zdrowy styl życia. 

Nowe wzory i ceny biletów 
Od 16 sierpnia 2011 r. obowiązuje nowa taryfa ZTM.
• Wycofane zostają bilety: na
1 linię, 7- i 14-dniowe, 90-mi-
nutowe oraz jednorazowe mię-
dzyszczytowe
• Szczegółowe informacje doty-
czące nowych cen biletów i zwro-
tu nieaktualnych biletów oraz za-
sad korzystania z biletów krótko-
i długookresowych, skasowanych
lub aktywowanych przed 16 sierp-
nia, można uzyskać, dzwoniąc na
całodobową infolinię lub wcho-
dząc na stronę www.ztm.waw.pl. 

Infolinia: 22 194 84

Coraz bliżej porozumienia w sprawie kolejki
W piątek 1 lipca, w ratuszu miejskim w Grójcu odbyło się drugie spotkanie przed-
stawicieli samorządów, na których terenie znajduje się majątek kolejki wąskotoro-
wej. Dotyczyło ono przekazania nieruchomości, które dziś są w dyspozycji PKP S. A.
na rzecz lokalnych samorządów. Choć stanowiska niektórych samorządów są albo
niejasne albo różne od siebie, to porozumienie jest coraz bardziej realne.

W ratusz miejskim w Grójcu stawi-
li się przedstawiciele większości samo-
rządów, przez które przebiega ponad
siedemdziesięciokilometrowa linia ko-
lejki wąskotorowej. Oprócz reprezen-
tantów gmin: Belsk Duży, Grójec, No-
we Miasto nad Pilicą, Piaseczno, Tar-
czyn obecni byli przedstawiciele władz
powiatu piaseczyńskiego,: a także
przedstawiciele PKP S. A. oraz Piase-
czyńskiego Towarzystwa Kolei Wąsko-
torowej. Zabrakło przedstawicieli
z Mogielnicy, Błędowa oraz powiatu
grójeckiego, który od dłuższego czasu
nie jest zainteresowany przejęciem
majątku kolejki. Inicjatorami spotkania
byli: burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis
oraz burmistrz Grójca Jacek Stolarski. 

Warto przypomnieć, że nierucho-
mości, o których mowa, wciąż należą-
ce do skarbu Państwa, zostały przeka-
zane przed laty w użyczenie na rzecz
powiatu piaseczyńskiego, ten przekazał
go gminie Piaseczno, ta z kolei zarzą-
dzanie nimi przekazała Piaseczyńskie-
mu Towarzystwu Kolei Wąskotorowej.
Jedną z przesłanek do podjęcia obec-
nych rozmów na temat przyszłości ko-
lejki wąskotorowej jest dobiegający
końca proces uwłaszczenia majątku
PKP. Dlatego już wkrótce właścicielem
majątku piaseczyńskiej kolejki zostanie
spółka akcyjna PKP. Ta chce przekazać
go na rzecz samorządów zaintereso-
wanych współpracą na rzecz rozwoju
kolejki. Chęć przejęcia od spółki nieru-
chomości do dziś zapowiadały oficjal-
nie samorządy gminy Piaseczno, gminy
Grójec oraz powiatu piaseczyńskiego. 

Zgodne w kwestii przejęcia mająt-
ku na współwłasność pomiędzy zainte-
resowane samorządy są gminy Piasecz-
no i Grójec, co już na pierwszym spo-
tkaniu w Piasecznie podkreślili burmi-
strzowie obu samorządów. Powiat gró-
jecki od lat nie jest zainteresowany
przejmowaniem majątku. Odmienne

stanowisko zaprezentował wicestaro-
sta piaseczyński Marek Gieleciński, któ-
ry potwierdził, że powiat piaseczyński
jest zainteresowany przejęciem mająt-
ku kolejki w całości i na własność. Gmi-
na Tarczyn zapowiedziała chęć przeję-
cia majątku leżącego na terenie gminy,
co raczej nie będzie możliwe. Pozosta-
łe gminy nie sprecyzowały jasno swo-
ich stanowisk, ponieważ ich przedsta-
wiciele nie zdążyli porozumieć się z Ra-
dami Gmin lub nie mają jeszcze spre-
cyzowanych stanowisk. 

- Zadaniem spółki PKP jest zre-
strukturyzować to mienie, przekazując
je samorządom. Najlepszą formą prze-
jęcia majątku jest współwłasność —
jasno wyraziła stanowisko spółki pani
Teresa Pyzik, pełnomocnik zarządu
PKP S. A. ds. nieruchomości. — Chce-
my uszanować wolę większości i za-
chęcamy do współpracy wszystkie sa-
morządy — dodała na spotkaniu.
Z tym stanowiskiem zgodny jest Zdzi-
sław Lis, burmistrz Piaseczna, który
chce, aby gmina Piaseczno przejęła
majątek kolejki na współwłasność z in-
nymi gminami oraz powiatem piase-
czyńskim. — Zasadnym jest, aby sa-

morządy na terenie, na którym znaj-
duje się linia kolejowa miały wpływ co
się z nią dzieje — zachęcał gminy do
wyrażenia woli przejęcia nieruchomo-
ści burmistrz Stolarski. Proponował za-
deklarowanie choćby w małym stop-
niu (symboliczny 1 %) udziału w przy-
szłym podmiocie, który mógłby zarzą-
dzać majątkiem kolejki i stanowił wła-
sność zainteresowanych samorządów. 

Wiele uwagi poświęcono także hi-
storii powstania linii wąskotorowej, jej
dużym znaczeniu gospodarczym
przed laty. Kolejka to nie tylko możli-
wość rozwoju turystyki i szansa na
promocję naszego regionu, ale to tak-
że doskonałe miejsce na zlokalizowa-
nie różnego rodzaju infrastruktury,
choćby teleinformatycznej czy rozwój
transportu pasażerskiego — jednym
głosem podkreślali przedstawiciele lo-
kalnych samorządów

Być może kolejne spotkanie po-
zwoli zakończyć negocjacje i podpisać
porozumienie, na podstawie którego
PKP przekaże go samorządom. Zapla-
nowano je na początek września. Go-
spodarzem ma być starostwo powia-
towe w Piasecznie. 

Na zdjęciu (od lewej): Zdzisław Lis (burmistrz Piaseczna), Jacek Stolarski (burmistrz Grójca), Marek Gie-
leciński (wicestarosta piaseczyński) oraz Teresa Pyzik (Pełnomocnik Zarządu PKP ds. nieruchomości.

fot. A. Strzyżewski


