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l W tym miesiącu poświęciliśmy dużo 
czasu na  posiedzeniach Rady Sołeckiej i 
z mieszkańcami ws. zadań do wykonania 
w ramach przyznanego na 2010 rok fundu-
szu sołeckiego.
l Spotkaliśmy się z nadleśniczym Panem 
S. Mydłowskim ws. zawarcia porozumie-
nia na wykorzystanie polanki na  plac 
sportowy na Domance  oraz jako miejsca 
spotkań  młodzieży i dorosłych. Polanka 
ma być także miejscem edukacyjnym o 
Chojnowskim Parku Krajobrazowym, któ-
ry nas otacza. Miejscem gdzie sami miesz-
kańcy będą mogli się spotkać by zagrać 
w szachy z sąsiadem, czy w ping–ponga. 
Sprawa jest w toku załatwiania.
l Zwróciliśmy się do Gminy o założenie 
dodatkowego oświetlenia na rogu ulicy Sa-
renki i  Młodych Wilcząt.
l Braliśmy udział w Krajowej Wystawie 
Owczarków Niemieckich zorganizowanej 
na boisku sportowym w Wólce Kozodaw-
skiej. Puchar Sołtysa i Rady Sołeckiej Za-
lesia Górnego przyznano najładniejszej z 
zaprezentowanych suk. Puchar ufundowa-
ny został przez Panią Sołtys .
l Organizujemy ciągłe sprzątanie naszych 
ulic przez osoby skierowane do prac spo-
łecznych. Jest trochę czyściej, ale w dal-
szym ciągu mieszkańcy zostawiają swoje 
torby plastikowe  zawieszone na koszach 
śmieciowych i rzucają butelki i opakowa-
nia po słodyczach na pobocza ulic!! Zo-
stawiajmy nasze śmieci w domowych po-

jemnikach !!! Dbajmy o czystość naszej 
wsi !!!
l Wysłane zostało pismo wraz ze zdjęcia-
mi do właściciela peronu na naszej stacji 
czyli do PKP PLK celem poprawienia wy-
glądu obiektów kolejowych tzn . Poma-
lowania i wyremontowania słupów pod-
trzymujących zadaszenie,  naprawę scho-
dów , wymianę żarówek ,pomalowanie ba-
lustrad. Otrzymaliśmy ustne zapewnienie, 
że na 80–lecie naszej wsi, w maju 2010 ro-
ku peron będzie odnowiony.
l Otrzymaliśmy korespondencję pomię-
dzy Gminą  a wykonawcą kanalizacji na 
ulicy Biedronki ponaglającą wykonawcę 
do remontu powykonawczego tej ulicy.
l Otrzymaliśmy zaproszenie  z Urzędu 
Gminy, aby zgodnie z tradycją 18,19,20 
września br.  wziąć udział w akcji ”Sprzą-
tanie Świata–Polska“. W związku z po-
wyższym Sołtys i Rada Sołecka zapraszają 
mieszkańców chętnych do posprzątania la-
su po brudasach na zbiórkę na stacji PKP 
w dniu 19.09.09r /w sobotę/ o godz.11 .00.  
Gmina zapewnia  rękawice i worki. Za-
praszamy wszystkich chętnych , którym 
nie jest obojętny wygląd naszej okolicy do 
wspólnego sprzątania.
l Przypominamy do 15 września płacimy 
ratę za nasze nieruchomości. Opłatę moż-
na uiszczać u sołtysa osobiście, poza dyżu-
rami w poniedziałki i piatki należy uma-
wiać się telefonicznie. Kontakt z sołty-
sem: 022/ 844 03 29 lub: 0 691 500 242

NASZE DZIAŁANIA W LIPCU I SIERPNIU 2009 r.

W dniu 13 września 2009 r. (niedziela) o 
godz. 13.45 (I termin) lub o godz. 14.00 
(II termin) odbędzie się Zebranie Wiejskie 
sołectwa Zalesie Górne. Zebranie odbę-
dzie się w Szkole Podstawowej im. Wspól-
nej Europy, wejście od ul.Białej Brzozy. 
Porządek Zebrania:
1. Informacja i podjęcie uchwały w sprawie 

podziału Funduszu Sołeckiego na 2010 
rok.

2. Spotkanie z przedstawicielem Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. 

z o.o. dot. podpisywania umów na od-
biór ścieków dla mieszkańców, którzy 
posiadają już kanalizację.

3. Spotkanie z przedstawicielem Urzędu 
Gminy i Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o.  na temat uzy-
skania warunków technicznych na pod-
łączenie do kanalizacji i warunków pod-
pisywania umów.

Przypominamy, że na salę wchodzimy wy-
łącznie w ochraniaczach. 

Sołtys Ewa Molenda-Stroińska

Na prośbę naszych mieszkańców  przy-
pominamy tefon na nasz zalesiański po-
sterunek policji: 022/60 45 281. W przy-
padku kiedy załoga wyjeżdża na inter-
wencje za szybą przy wejściu zostaje 
umieszczony numer komórkowy do poli-
cjantów, którzy aktualnie pełnia służbę. 
Każdorazowo można dzwonić na policję 
pod numer alarmowy 112. Red.

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

Wakacje dobiegły końca!
Tegoroczne lato było wyjątkowo ka-

pryśne. Burze, deszcze i gradowe chmu-
ry przychodziły do nas częściej niż sło-
neczne dni. Anomalia pogodowe, zda-
niem synoptyków, to nic dziwnego w na-
szej strefie klimatycznej. Jednak słońca 
brakowało nam wszystkim. Mamy na-
dzieję, że chociaż jesień będzie tradycyj-
nie złota, polska....

 Rozpoczyna się kolejny rok szkolny. 
Warto odnotować, że ponad setka na-
szych dzieci poszła po raz pierwszy do 
nowego pięknego przedszkola. Gdyby 
jeszcze przed zimą udało się poprawić 
dziurawą ulicę Młodych Wilcząt, szczę-
ście byłoby pełne. Przybyło nam kilka 
nowych wiat przystankowych, mamy na-
dzieję, że ta praca będzie kontynuowana. 
Po wielu miesiącach starań oznakowano 
przejście dla pieszych przy ul. Sarenki.  
Dobiega końca kolejny etap prac kanali-
zacyjnych, co powinno poprawić warun-
ki życia w naszej miejscowości.

 Od września przy ul. Wiekowej So-
sny 4 rozpoczyna działalność nowa świe-
tlica, która ma służyć przede wszystkim 
dzieciom i młodzieży. Ale będziemy za-
praszać także dorosłych np. na zajęcia 
komputerowe. Przed nami kolejny rok, 
w którym będziemy obchodzić 80. uro-
dziny naszego Zalesia. Będzie to  zapew-
ne okres wytężonej pracy nad poprawą 
komunikacji, bezpieczeństwa i czystości 
w naszym otoczeniu. Każdy z nas może 
w tym pomóc. Już w następny weekend 
będziemy znowu porządkować Zalesie. 
Zapraszamy wszystkich w sobotę 19.09 
o godz.11.00, zbiórka przy dworcu PKP. 
Wakacje przeminęły! A.Szczygielski
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W poprzednim numerze umieści-
liśmy wyniki sprawdzianu szkół pod-
stawowych, teraz przyszła kolej na 
gimnazja. Pozostaje aktualny komen-
tarz, który znalazł się w poprzedniej 
części: “Z buchalterii w tabelkach nie 
wynika od czego zależą wyniki po-
szczególnych szkół. Bo wbrew logice 
gimnazjum z najlepszą bazą zajmuje 
piąte  miejsce, a z najgorszą pierw-
sze. Również nie otrzymujemy odpo-

wiedzi na pytanie dlaczego na pierw-
szych miejscach (na ostatnich także) 
od kilku lat są te same szkoły?. 

Jeśli o wynikach nie decydują wa-
runki lokalowe i wyposażenie szko-
ły, to może zdolna,  pracowita mło-
dzież i zaangażowani w swoją pracę 
pedagodzy”.

Gratuluje zwycięzcom wspaniałe-
go wyniku.

Andrzej Swat - radny

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w Gminie Piaseczno w 2009 r.
Kolejność Gimnazjum Część humanistyczna Część matematyczno-przyrod. 
wg punkt.  skala skala skala skala
po egz.   punktowa staninowa punktowa staninowa
humanist.  0-50 nr opis wyniku 0-50 nr opis wyniku

 1 Gimnazjum Zalesie Górne,
  ul.Białej Brzozy 3 39,02 8 bardzo wysoki 36,72 8 bardzowysoki

 2 Zespół Szkół Chylice,
  Gimnazjum, ul.Dworska 2 36,54 8 bardzo wysoki 30,07 7 wysoki

 3 Gimnazjum  Nr 1, im. Powstańców
  Warszawy, Piaseczno, ul.Sikorskiego 34,97 7 wysoki 31,77 8 bardzo wysoki

 4 Zespół Szkół Złotokłos, Gimnazjum,
  ul.Traugutta 10 34,28 7 wysoki 27,93 6 wyżej średni

 5 Gimnazjum  Nr 2, Piaseczno,
  im. Jana Pawła II,  Al.Kalin 30 34,27 7 wysoki 27,68 6 wyżej średni

 6 Zespół Szkół Jazgarzew, Gimnazjum,
  ul.Szkolna 10 33,63 6 wyżej średni 28,83 7 wysoki

 7 Zespół Szkół Józefosław,
  Gimnazjum, ul.Kameralna 11 33,17 6 wyżej średni 22,17 3 niski

 8 Zespół Szkół Gołków,
  Gimnazjum Nr 4, ul.Główna 50 29,76 4 niżej średni 30,59 7 wysoki

Ranking gimnazjów

Po kilku miesiącach monitów i rozmów wreszcie udało się oznakować przej-
ście dla pieszych znakami poziomymi i pionowymi na skrzyżowaniu ul. Wie-
kowej Sosny z ul.Sarenki. Dziękujemy Zarządowi Dróg Powiatowych za re-
akcję przed rozpoczęciem roku szkolnego. Funkcjonariuszy policji prosimy 
aby częściej pełnili dyżury na tym niebezpiecznym skrzyżowaniu. Naszym 
kierowcom przypominamy, że w Zalesiu obowiazują ograniczenia prędkości. 
A skrzyżowanie, które pokazujemy jest intensywnie użytkowane przez mło-
dzież szkolną. Red.

KONTAKT Z SOŁTYSEM

ul.Porannej Zorzy 1, Tel.022 844 03 29,
0691 500 242. Dyżur: poniedziałek godz 17–19, 
piątek godz.10–12

ŚWIETLICA ZAPRASZA

Świetlica w Zalesiu Górnym ul. Wiekowej So-
sny 4 rozpoczyna zapisy do stałych sekcji i kół 
zainteresowań.

Zajęcia plastyczne, instruktor Leszek Zadrąg. Spo-
tkanie informacyjne i zapisy: 14 września br. o godz. 
15.00 (klasy: 0-3) i o godz. 17.00 (klasy: 4-5).
Klub szachowy, instruktor Bartosz Soćko. Spotka-
nie informacyjne i zapisy: 30 września br. o godz. 
16.30 (bez podziału na grupy wiekowe).
Zajęcia komputerowe, instruktor Teodor Sobczak. 
Spotkanie informacyjne i zapisy: 15 września br. o 
godz. 17.00 (klasy 5-6 i gimnazjum).
Teatr OMOH-HOMO, instruktor Grażyna Doba-
Wolska. Spotkanie informacyjne i zapisy: 14 wrze-
śnia br. o godz. 19.00 (dla osób pow. 18 lat). Ww. 
spotkania odbywać się będą w świetlicy przy ul. 
Wiekowej Sosny 4. W bieżącym roku kalendarzo-
wym zajęcia dla uczestników będą bezpłatne. Wię-
cej informacji pod tel: 0 785 924 415.
Zajęcia w modelarni, instruktor Arkadiusz Orliń-
ski. Spotkanie informacyjne i zapisy: 12 września 
br. (sobota) o godz. 9.00 w modelarni przy ul.Sa-
renki 20. Zasady odpłatności podobnie jak w ubie-
głym roku.
Teatr Plastyczny, instruktor Grażyna Doba-Wol-
ska, tel: 0 600 311 355. Spotkanie informacyjne po 
15 września w Szkole Podstawowej im. Wspólnej 
Europy. Zajęcia prowadzone będą na dotychczaso-
wych zasadach.
Teatr Młodzieżowy, instruktor Iza Przyłucka. Spot-
kanie informacyjne i zapisy 16 września (środa), 
godz. 19.00, świetlica ul. Wiekowej Sosny 4.

T. Maj w Zalesiu!
W bibliotece publicznej przy ul. Wiekowej So-

sny 4 odbyło się otwarcie wystawy malarstwa i spo-
tkanie z autorką.  „Pejzaże Ponidzia “ zaprezentowa-
ła zalesiańskiej publiczności buskowianka Tamara 
Maj. Rodzinne strony autorki pokazane w różnych 
tonacjach zieleni namalowane lekkimi pociągnię-
ciami pędzla wzbudziły zainteresowanie i aprobatę 
uczestników wernisażu. Wystawę można oglądać do 
25 września w godzinach pracy biblioteki.  Red.

Sponsorem druku 13. numeru „Przystanku” jest Studio Furia.
Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron: www.studiofuria.com.pl
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Zalesiański bazarek zaprasza swoich klientów po wakacjach

Na otwarciu festiwalu wystąpili harcerze hufca Watra. Aktyw-
ny, jak zwykle, zalesiański Klub Seniora oraz przedstawiciele 
Rady Sołeckiej 29 sierpnia br uczestniczyli w inauguracji  Festi-
walu Otwarte Ogrody w Zalesiu Dolnym. Impreza zorganizowa-
na została w Ramach projektu Powiat Piaseczyński Stolica Kul-
turalna Mazowsza 2009. Red., Fot. D. Samek

* * *

Wandale w Zalesiu! Kilkanaście dni temu, dzięki staraniom pa-
ni sołtys Ewy Stroińskiej w Zalesiu postawiono kilka wiat przy-
stankowych. Nie minęło zbyt wiele dni a wiaty zyskały wątpliwą 
ozdobę w postaci “namalowanych “ sprayem bohomazów. Nasu-
wa się pytanie: kto jest ich autorem? Wątpliwe, czy Urząd Gmi-
ny zechce dalej montować wiaty przystankowe, jeśli będziemy je 
niszczyć w takim tempie! Red.

* * *

Otwarte ogrody w Zalesiu Dolnym

W najbliższą sobotę 12 
września w Parku Miejskim 
w Piasecznie odbędzie się im-
preza związana z obchodami 
580 rocznicy nadania Piasecz-
nu praw miejskich. Organiza-
torzy zaprosili do udziału także 
reprezentację Zalesia Górne-
go. Będziemy pokazywać Te-
atr Plastyczny Grażyny Doby-
Wolskiej i Teatr Młodzieżowy 
Izy Przyłuckiej, prace mode-

larni młodzieżowej Arkadiu-
sza Orlińskiego, modele ża-
glowców p. Jerzego Millera, 
film o Zalesiu autorstwa A. 
Swata i Panoramę Zalesia na-
malowaną na tegorocznym Hu-
bertusie przez ponad setkę za-
lesian pod kierownictwem ar-
tysty plastyka Leszka Zadrą-
ga. Początek  o godz. 12.00. 
Serdecznie zapraszamy ! ! !
 n

Prezentacja Zalesia
w Piasecznie

JUBILEUSZ NADANIA
PRAW MIEJSKICH

PIASECZNO 1429 – 2009                                                                       

12.09.2009 godz. 12.00  Park Miejski
Urodziny Piaseczna – czyli spotkanie mieszkańców

Tu Mieszkamy – poznajmy się!

Program imprezy:
12:00 – rozpoczęcie
12:10 – 12.30 –  prezentacja Chojnów, Pilawa, Orzeszyn – Zespół 

„Leśne Echo” (20 min)
12:30–13.00 – prezentacja Zalesie Górne  (20 min.)
13.00–13.20 – prezentacja Parafia Św. Anny (20 min.)
13.20–14.30 – prezentacja Ośrodek Kultury w Piasecznie
14.30–14.50 – prezentacja Gimnazjum Nr 2  (20 min)
15.00–15.20 – prezentacja Liceum Ogólnokształcącego (20 min)  
15.30–15.50 – prezentacja Szkoły Podstawowej Nr 2 (20 min)
15.50–16.10 – rozdanie nagród     
16.15–16.30 – rozdanie nagród w konkursach sportowych 
16.30–17.15– prezentacja Ośrodek Kultury w Piasecznie
17.15–uroczyste zdmuchnięcie świeczek na torcie urodzinowym 
18.00 – próba zespołu 
20.00 – koncert zespołu Hey! 

ponadto: Piknik Sportowy – prezentacje Klubów Sportowych, 
rozgrywki sportowe, zabawy terenowe, mecz piłki nożnej, RC 
Monster, Samochodowy Rajd Nawigacyjny – Impreza turystycz-
na „Sokół latem – Piaseczno 2009” zatwierdzona przez KTM 
ZG PTTK odbędzie się 12–13.09.2009 r. w Piasecznie i okoli-
cach. Będzie to II runda Turystycznych Motorowych Mistrzostw 
Okręgu Warszawskiego. Przewidywana długość trasy to ok. 50 
km. Organizator przewiduje pytania z trasy, przepisów ruchu 
drogowego, pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz próby spraw-
ności kierowania pojazdem 

wypiek piaseczyński
stempel okolicznościowy
pokazy filmów o Piasecznie 
 stoiska animacyjne: Chatka Spełnionych Marzeń,
Akademia Nauki, Centrum Zabaw Koala, Warsztaty
Terapii Zajęciowej z Zalesia Dolnego,
dmuchańce, samochody spalinowe
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Pan Burmistrz, Józef Zalewski
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Zalesie Górne, 26.08.2009 
Dotyczy: dojazdu do przedszkola w Zale-
siu Górnym

W interpelacji z 17 września 2008 ro-
ku napisałem: „Za około pół roku będzie 
oddane do użytku przedszkole w Zalesiu 
Górnym. Dzieci do przedszkola będą do-
wożone przez rodziców z całego Zalesia. 
Istotny jest bezkolizyjny dojazd.  W związ-
ku z tym proszę o utwardzenie ciągu dróg 
gruntowych – ul. Młodych Wilcząt (czę-
ściowo wyłożona tłuczniem po robotach 
kanalizacyjnych)  od Pionierów  do przed-
szkola  i dalej dojazd do ul. Wiekowej So-
sny. Proszę o wykonanie tych prac przed 
terminem otwarcia przedszkola.” 

W interpelacji z 18 marca 2009 roku 
napisałem:  „W dniu 15 marca 2009 oglą-
dałem otoczenie budowy przedszkola w 
Zalesiu Górnym. Stwierdzam, że rzędna 
a tym samym ul. Młodych Wilcząt na do-
jeździe do przedszkola jest położona przy-
najmniej 5 cm a miejscami wyżej ponad 
zrobiony z kostki podjazd do przedszkola. 
Taki stan może w przyszłości spowodo-
wać zalewanie powierzchni działki i  bu-
dynku przedszkola, zwłaszcza że na tłu-
czeń powinien być ułożony dywanik as-
faltowy.”

Na początku maja 2009 roku na tere-
nie przedszkola  odbyło się spotkanie w 
sprawie prac, które powinny być wykona-
ne, tzn: dywanik asfaltowy na dojeździe 
i wyjazd do Wiekowej Sosny, wyrówna-
nie terenu przed przedszkolem z przezna-
czeniem na parking dla rodziców dowożą-
cych dzieci. Omówiono i uzgodniono za-
kres robót  i koszty wykonania. Ustalono, 

że prace zostaną sfinansowane z pozycji: 
remonty  dróg. 

W dniu 15 maja 2009 roku złożyłem 
wniosek do budżetu o wykonanie nakład-
ki asfaltowej na  „ul. Młodych Wilcząt, 
dojazd do budowanego przedszkola i dalej 
wyjazd do skrzyżowania z ulicami Wie-
kowej Sosny i Leśnych Boginek, nakładka 
asfaltowa – szacowany koszt 150 tys zł.”

Od pierwszej interpelacji w sprawie 
dojazdu do budowanego przedszkola mi-
nął prawie rok. Nic z tego o czym pisałem 
nie zostało wykonane.

Termin oddania przedszkola do użyt-
ku został przesunięty z wiosny  na  po-
czątek września 2009 roku. W czasie wa-
kacji był czas na bezkolizyjne wykonanie 
wszystkich robót.  Za kilka dni otwarcie 
przedszkola a na dojeździe straszą poła-
mane słupy żelbetowe, które mogą być 
przyczyną wypadków, zwały gruzu i zie-
mi na poboczu, nieuporządkowana dział-
ka gminna naprzeciw z rozpadającym 
się zardzewiałym ogrodzeniem. Dopiero 
myśli się o ogłoszeniu przetargu na wy-
konanie remontu drogi. I jak rozpoczną 
się zajęcia w przedszkolu przystąpi się 
do wykonywania robót – tzn wielodnio-
wy hałas, zamieszanie. Nie świadczy to 
dobrze o koordynacji prac budowlanych 
w Gminie.

Proszę o niezwłoczne przystąpienie do 
robót.

Wnioski do budżetu na 2010  r.

W związku z opracowywanym projek-
tem budżetu na rok 2010 zgłaszam propo-
zycje zadań do wykonania z terenu Zale-
sia Górnego:
1/ Zespół Szkół w Zalesiu Górnym, (SP i 

Gimnazjum), projekt i wykonanie, konty-
nuacja
2/ ul. Południowa – projekt  i wykonanie 
łącznie z miejscami postojowymi w re-
jonie cmentarza,  najkrótszy dojazd do 
Cmentarza w Zalesiu Górnym, po kanali-
zacji wykonano podbudowę  z tłucznia,
3/ ul. Sarenki, wykonanie nawierzchni i 
chodnika, najpilniejszy odcinek od ul.Wie-
kowej Sosny do skrzyżowania z ul. Le-
śnych Boginek  – po zmianie organizacji 
ruchu na ul Białej Brzozy (ulica jednokie-
runkowa), ul. Sarenki jest bezkolizyjnym 
dojazdem i dojściem w kierunku do Szko-
ły i Kościoła,
4/ ul. Młodych Wilcząt, dojazd do przed-
szkola, remonty dróg,  nakładka asfaltowa 
na odcinku ul. Pionierów – Przedszkole 
5/ ul. Nowinek, remonty dróg, nakładka 
asfaltowa,  po obu stronach torów PKP, po 
kanalizacji wykonana podbudowa z tłucz-
nia, ulica stanowi, w powiązaniu z ul.Je-
sionową z jednej strony a ul.Parkową z 
drugiej ,  ważny dojazd i rozprowadzenie 
ruchu kołowego i pieszego w dużej części 
Zalesia, dlatego wykonanie na niej na-
wierzchni uważam za pilne.
6/ ul.Biedronki, remonty dróg, nakładka 
asfaltowa na istniejącej podbudowie z 
tłucznia,
7/ budowa zaplecza dla  klubu sportowe-
go Hubertus, (ponownie, zgłaszałem już 
na rok 2009),
8/ we współdziałaniu ze Starostwem re-
mont  ul. Pionierów  łącznie ze światłami 
ostrzegawczymi na skrzyżowaniu  Kora-
lowych Dębów – Pionierów, (ponownie, 
jw.)
9/ promocja, sfinansowanie przygotowa-
nia i druku książki „Zalesie Górne 1930 – 
2000”,       II wydanie z okazji 80– lecia 
powstania Zalesia,  poprawione i uzupeł-
nione, przygotowanie tekstów i skład Sto-
warzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego,
10/ wystąpienie do Starostwa o naprawę 
i doprowadzenie do przejezdności drogi 
stanowiącej połączenie Zalesia Górnego 
(Domanka) z Żabieńcem, jest to droga któ-
ra stanowi odciążenie ul.Pionierów, blo-
kowanej przez ruch kołowy z kierunku 
Uwieliny–Ustanów (Gmina Prażmów).
11/ wykonanie oświetlenia na odcinku zej-
ście z peronów (przejazd PKP) – ul.Pio-
nierów, odcinek wyjątkowo niebezpiecz-
ny dla pieszych, wystarczą 2 lampy.

Uważam wyżej  wymienione  zadania  
za niezbędne i pilne do wykonania w naj-
bliższym czasie.

INTERPELACJE RADNEGO ANDRZEJA SWATA

Wnioski radnego W. Kaczorowskiego do Burmistrza
W sierpniu 2009 r. radny Kaczorowski złożył do burmistrza Miasta i Gminy Pia-

seczno następujące wnioski:
1.  o budowę ul. Tęczowej od ul. Leśnej do ul. Cienistej ,
2.  o wybudowanie chodnika na ul. Leśnych Boginek od ul. Koralowych Dębów w stro-

nę północną,
3.  o wykonanie znaków poziomych przy skrzyżowaniu ul. Pionierów i Przebudzenia 

Wiosny ze względu na lokalizację przystanku autobusowego,
4.  o naprawę pomnika Iraidy Cwietkow na cmentarzu w Jazgarzewie.

Ponadto  radny W. Kaczorowski zaproponował do budżetu na 2010 rok wykonanie 
nakładek asfaltowych na ulicach: Przebudzenia Wiosny, Poranku, Promiennej,  Pięk-
nej, Widnej i Młodych Wilcząt na odcinku od: ul. Jelonka do ul. Pionierów. Ponadto 
budowę studni chłonnej przy ul. Widnej i nakładkę z destruktu na  ul. Promiennego 
Słońca.


