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Protokół  VII Konwentu Wójtów, Burmistrzów i  Starosty Powiatu Piaseczyńskiego
Góra Kalwaria, 15 listopada 2011 roku
Dnia 15 listopada br. o godz,. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria odbyły 
się obrady VI Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Starosty Powiatu Piaseczyńskiego.

Na spotkaniu obecni byli:
Jan A. Dąbek - Starosta Piaseczyński
Maria Mioduszewska - Przewodnicząca Rady Powiatu
Dariusz Zieliński - Burmistrz MiG Góra Kalwaria
Zbigniew Bugno - Przewodniczący Rady Miejskiej Góry Kalwarii
Barbara Galicz - Burmistrz MiG Tarczyn
Grażyna Wiśniewska-Sas -  Wiceburmistrz MiG Tarczyn
Elwira Młoźniak - Skarbnik Gminy Tarczyn
Grzegorz Pruszczyk - Wójt Gminy Prażmów
Maciej Michalski - Z-ca Wójta Gminy Prażmów
Kazimierz Jańczuk - Burmistrz MiG Konstancin-Jeziorna
Arkadiusz Strzyżewski - Pełnomocnik Burmistrza MiG Piaseczno

GOŚCIE:
Tomasz Moczulski PGE Dystrybucja SA Oddział W-wa, Rejon Jeziorna
Lech Sobiesiak - Dyr. Departamentu Technicznego PGE Dystrybucja
Janusz Rzepka - Powiatowy Koordynator ds. powodziowych
Katarzyna Obłąkowska-Kubiak - Radna powiatowa IV kadencji
Jerzy Bichta - Radna powiatowa IV kadencji
Piotr Kandyba - Radny powiatowy IV kadencji
Łukasz Krawczyński - Radny powiatowy IV kadencji
Marian  Winiarski  -  Inspektor  Wydziału  Ochrony  Środowiska,  Starostwo  Powiatowe  w 
Piasecznie
Andrzej Wasiak - doradca Wójta Gminy Prażmów
Grzegorz Kostrzewa-Zorbas - Prezes Stowarzyszenia „Ład na Mazowszu”
Bożena Prus-Wiśniewska - Kustosz Muzeum Regionalnego w Górze Kalwarii
Wojciech Prus-Wiśniewski - Prezes Towarzystwa Miłośników Góry Kalwarii i Czerska

TEMATY KONWENTU:
1.  Résumé I spotkania Zespołu Ekspertów ds. transportu szynowego i kołowego obszaru 
powiatu - prezentacja insp. Marian Winiarski;
2.  Uregulowanie kwestii korzystania przez samorządy z infrastruktury przesyłowej energii 
elektrycznej  oraz  instalacji  oświetleniowej,  stanowiącej  własność  PGE  Dystrybucja  SA 
Oddział Warszawa - prezentacja dyr. Lech Sobiesiak PGE Dystrybucja;
3. Aktualne sprawozdanie z prac przeciwpowodziowych i modernizacyjnych - prezentacja dr 
inż. Janusz Rzepka;
4. Czersk i Góra Kalwaria - obiektami UNESCO - prezentacja Grzegorz Kostrzewa-Zorbas;
5. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz tworzenia warunków 
do wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej -  Piaseczyńskie Centrum 
Inicjatyw Obywatelskich - prezentacja Katarzyna Obłąkowska-Kubiak

……………………..
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p. Starosta wraz z p. Przewodniczącą i Burmistrzem D. Zielińskim w imieniu zebranych złożył 
gratulacje  pani  Burmistrz  Barbarze  Galicz  z  okazji  zdobycia  tytułu  Samorządowego 
Menadżera Roku 2011, a także z okazji  uzyskania przez Gminę Tarczyn tytułu i  certyfikatu 
Gmina Fair Play 2011.  W prestiżowym gronie laureatów Gmina znalazła się po raz siódmy.

TEMAT 1:    komunikacja  
Inspektor  Marian  Winiarski  przypomniał  zebranym,  że  podczas  IV  Konwentu 

zapoczątkowana został  procedura zwołania Zespołu Ekspertów ds. transportu Publicznego. 
Zespół ten rozpoczął pracę w składzie: Starosta Jan A. Dąbek, wicestarosta Marek Gieleciński, 
Burmistrz Kazimierz Jańczuk, pełnomocnik Burmistrza Piaseczna Arkadiusz Strzyżewski, z-ca 
Wójta  Lesznowoli  Marek  Ruszkowski,  sekretarz  UMiG  Góra  Kalwaria  Zbigniew Ostrowski, 
Gł.Spec. UMiG Piaseczno Waldemar Duszewski, inż. Andrzej Wasiak (Prażmów), insp. Marian 
Winiarski.  Zadanie Zespołu polega na opracowaniu programu Powiatowego Zintegrowanego 
Transportu  Publicznego  i  stworzenie  przeciwwagi  dla  monopolu  i  coraz  droższych  usług 
narzucanych przez  ZTM.  Inżynier A. Wasiak przedstawił  analizę obecnego stanu publicznego 
transportu  zbiorowego  wraz  ze  strategią  rozwoju.  Na  podstawie  zebranych  doświadczeń 
samorządów Łomianek,  Czosnowa,  Piastowa i  Olkusza  wyodrębniono trzy  modele  układu 
konkurencyjnego  dla  ZTM:  1.  powołanie  spółki  prawa  handlowego;  2.  wprowadzenie 
prywatnego przewoźnika; 3. powołanie Związku Komunalnego Gmin. Przedstawiono również 
wzór  Porozumienia  w  sprawie  wspólnego  stanowiska  w  zakresie  lokalnego  transportu 
zbiorowego  (przykład  Porozumienia  samorządów  gmin  Brwinowa,  Milanówka,  Podkowy 
Leśnej, Michałowic, Grodziska Mazowieckiego, powiatu pruszkowskiego i grodziskiego.

Odniesiono się także do tematu trasy siekierkowskiej. Z zebranych informacji wynika, 
że w sierpniu br. Vattenfall sprzedał swoje udziały i ogłosił przetarg. Prawdopodobnie od 1 
stycznia  2012  nowym  właścicielem  toru  będzie  PGNiG  Polska.   Rozmowy  dotyczące 
możliwości  korzystania  z  toru  siekierkowskiego  w  celach  transportu  publicznego  będą 
kontynuowane  z nowym właścicielem.

p.  B.  Galicz wyraziła  prośbę,  aby  przy  formułowaniu  Porozumienia  o  lokalnym 
transporcie zbiorowym oraz planach połączeń autobusowych między Tarczynem i Piaseczno 
oraz Warszawą nie zapomniano o Tarczynie.  

p.  Starosta zapewnił,  że  nie  zapomnimy,  bo  także  razem  z  Tarczynem  będziemy 
uzgadniać ostateczny kształt Porozumienia.

p. G.  Kostrzewa-Zorbas   dodał  3 uwagi o transporcie szynowym: 1.  grójecka kolej 
dojazdowa  powinna  być  dostosowana  do  codziennego  transportu  osobowego.  2.  warto 
nawiązać  kontakt  z  gminami   i  powiatami  leżącymi  na  płd.-zach.  od  Warszawy.  Tam 
funkcjonuje WKD, ich współwłaścicielami  jest sześć gmin.  3.   tor  siekierkowski  łączy się z 
możliwością  zdobycia  środków  unijnych,  ponieważ  przyjęte  są  dwa  nowe  priorytety:  a. 
innowacyjność  gospodarcza;  b.  ochrona  środowiska  (transport  szynowy  jest  przyjazny 
środowisku).   

p. G. Pruszczyk  -  poprosił  o podanie konkretnej daty kolejnego spotkania Zespołu 
Ekspertów.  Czeka  nas  analiza  budżetu  na  2013  rok,  bo  na  rok  przyszły  budżety  już  są 
ustalone.  Musimy  opracować  redukcję  kosztów,  zachowanie  wspólnego  biletu, 
zagwarantowanie standardu przewozu.

p. M. Winiarski - spotkanie za maksymalnie 2-3 tygodnie.
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p.  Ł.  Krawczyński -  stwierdził,  że  inicjatywa  jest  interesująca,  ale  wymaga 
doprecyzowania  pod kątem opinii  mieszkańców.  Czy  istnieje  opracowanie  świadczące,  że 
mieszkańcy chcą uczestniczyć w kosztach lokalnego transportu? Analizując sondaż wśród 600 
mieszkańców osiedla Jarząbka/Słowicza -  należy stwierdzić, że takiej gotowości nie ma (trasa 
dojazdu  do  Dworca  PKP  w  Piasecznie).    Co  prawda  sondaż  ów  trudno  nazwać 
reprezentatywnym, ale  zdanie  mieszkańców warto  poznać,  gdyż  podejmowane inicjatywy 
powinny się spotykać ze społeczną akceptacją. Dopłaty mieszkańców wpływają na kalkulację 
kosztów tego transportu. Po drugie, czy będziemy w stanie zagwarantować mieszkańcom 1 
bilet zintegrowany?  

p. Starosta: Od początku mówimy o bilecie zintegrowanym. Pasażer kupuje 1 bilet - i 
na  tym bilecie  dojeżdża  do  Warszawy.  Doskonale  zdajemy  sobie  sprawę,  że tu  chodzi  o 
codzienny przewóz nie  600 osób,  ale  około 20 tysięcy.  I  sondaże tego typu powinny być 
przeprowadzane nie w osiedlu Słowicza, które jest przy głównej wylotówce do Warszawy, ale 
w gminach Góra Kalwaria, Prażmów czy Tarczyn. Tam ludzie dopłacają, bo nie mają innego 
wyjścia,  bo muszą dojechać do Grójca,  do Piaseczna,  do Warszawy. Każdy nasz samorząd 
dokłada ogromne pieniądze  do monopolisty  transportowego.  Musimy pokazać  możliwość 
stworzenia konkurencji. Ten podmiot, który powołamy ma zatrzymać pieniądze na naszym 
terenie i dla naszych mieszkańców. Możemy przeprowadzać referenda, ale pytania do nich są 
zabiegiem  socjotechnicznym.  Jeśli  pan  zapyta,  czy  ludzie  chcą  dopłacać,  to  znakomita 
większość odpowie, że nie. Ale jeśli pan zapyta, czy chcą mieć swój lokalny transport (w tym 
poprzeczny) - odpowiedzą, że chcą.  

p. Starosta,  p.  Maria Mioduszewska, p.  D. Zieliński  -   gratulacje dla obecnych na 
Konwencie  pp.  Prus-Wiśniewskich  z  okazji  otrzymania  dorocznej  nagrody  Marszałka 
Województwa Mazowieckiego za szczególne zasługi w dziele szerzenia wiedzy historycznej o 
Górze  kalwarii  i  Czersku,  a  także  za  powołanie  Muzeum  Regionalnego.  Nagroda  został 
przyznana  na  wniosek  Zarządu  i  Rady  powiatu  Piaseczyńskiego.  Burmistrz  D.  Zieliński 
podkreślił, że państwo Prus-Wiśniewscy są najlepszymi ambasadorami gm. Góry Kalwaria, za 
co wyraża im wdzięczność i prosi o kontynuowanie pracy twórczej.     
 
TEMAT 2:    energetyka PGE  

Dyr. Lech Sobiesiak  stwierdził, że zgodnie z zapisem prawa (art. 7 Ustawy z dnia 8  
marca 1990 roku O samorządzie  gminnym (Dz.U.  01.142.1591 ze zmianami) oraz art.  18 
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. 97.54.348 ze zmianami) to  
gmina jest obowiązana do ponoszenia kosztów utrzymania całości infrastruktury, która jest 
niezbędna  dla  realizacji  oświetlenia  obszaru  danej  jednostki  samorządu  terytorialnego.  

W przypadku  instalacji  oświetleniowej  pozostającej  własnością  przedsiębiorstwa 
energetycznego  konieczne  jest  dodatkowe  uregulowanie  umowne kwestii  związanych 
z korzystaniem z urządzeń tego przedsiębiorstwa.

Proponuje  się  przyjęcie  zryczałtowanych,  jednolitych  w skali  Oddziału  Warszawa 
stawek opłat, określonych zgodnie z poniższymi założeniami:
-  opłata  podstawowa z  tytułu  udostępnienia  podpór  napowietrznych  linii 
elektroenergetycznych nN do podwieszenia instalacji oświetlenia ulicznego (niezależnie od jej 
właściciela).
- opłaty dodatkowe za wykorzystanie (dzierżawę) elementów instalacji oświetleniowej (np. 
skrzynek SON, przewodów, punktów świetlnych, pozostających na majątku Oddziału).
Tym  sposobem  miesięczne  stawki  opłat  dla  poszczególnych  przypadków  udostępnienia 
infrastruktury wyglądają następująco:
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L.p. Rodzaj udostępnianej infrastruktury Jednostka
miary

Szacowana minimalna  stawka 
opłaty (zł/jednostkę/miesiąc)

1 Opłata podstawowa – 1 słup szt. 4,04

2 Opłata  dodatkowa  –  wykorzystane 
elementy instalacji
skrzynka SON szt. 21,47
Przewody ( w przeliczeniu na słup) szt. 1,47
Oprawa oświetleniowa szt. 6,52

dla wydzielonej linii kablowej:

L.p. Rodzaj udostępnianej infrastruktury Jednostka
miary

Szacowana  minimalna  stawka 
opłaty (zł/jednostkę/miesiąc)

1 Opłata podstawowa – 1 słup szt. 24,83
Wydzielona linia kablowa 23,28

2 Opłata  dodatkowa  –  wykorzystane 
elementy instalacji
skrzynka SON szt. 21,47

Oprawa oświetleniowa szt. 6,52

p.  B.  Galicz  -   stwierdziła  jednoznacznie,  że  przedstawiona  kalkulacja  jest  dla 
samorządów nie do przyjęcia. Mamy tu do czynienia z sytuacją, kiedy samorządy idą PGE na 
rękę we wszystkich możliwych kwestiach, natomiast PGE stawia nam niemal monopolistyczne 
warunki  płatności.  Podkreśliła,  że  PGE  korzysta  z  pomocy  władz  samorządu  w  kwestii 
dogadania  się  z  mieszkańcami,  aby  właściciele  działek,  na  których  stoją  słupy  PGE,  nie 
pobierali  za  to  opłat.  Gminy idą na szereg ustępstw,  ale  z  tego wynika,  że  będą musiały 
zrewidować  swój  styl  współpracy  z  PGE.  Pani  Burmistrz  wyraziła  pewność,  że  gminy 
solidarnie zgłoszą żądania o odszkodowania za użytkowany grunt, nie tylko w odniesieniu do 
instalacji oświetleniowych ulic.  

Dyr. Sobiesiak  - w odpowiedzi powiedział, że jest to gwóźdź do trumny dla gminy, bo 
takie  postępowanie  prowadzi   donikąd.  PGE  przecież  wnosi  opłaty  podatkowe  do  kas 
gminnych.  Mamy opinie  prawne,  którymi się  kierujemy przy  opracowaniu nowego wzoru 
umów  na  świadczenie  usług.   Droga  sądowa  to  nic  przyjemnego,  zwłaszcza,  że  należy 
pomyśleć także o Urzędzie Skarbowym.
              p. B. Galicz -  Próbuje pan nas zastraszyć. Ja mówię o terenie, na którym postawił pan 
słupy PGE. Korzystacie z naszej dobrej woli.

p.  G.  Pruszczyk  -   Nie warto straszyć  samorządów.  My też  uważnie  patrzymy na 
państwa faktury i składowe, za które płacimy. Rozumiem, pomysły na dodatkowe dochody to 
są  dziś  popularne,  ale  tylko  do pewnego momentu.  Równie  dobrze  możemy powiedzieć, 
żebyście państwo zabrali sobie swoją infrastrukturę i wytłumaczyli się mieszkańcom, dlaczego 
to robicie. Dlaczego mieszkańców nie stać już na wasze podwyżki.
              p. B. Galicz - A co jest ze służebnością gruntu?
              p.  D.  Zieliński  podsumował  wymianę  zdań i  stwierdził,  że  zamiary  PGE są 
bulwersujące,  bo  wyjątkowo  działają  na  niekorzyść  samorządów.  Między  innymi  dlatego 
temat opłat znalazł się na Konwencie. Budżety mamy dramatyczne, a wy stawiacie nas przed 
faktem dokonanym. A przecież to jest kilkaset tysięcy złotych...
              p. Starosta:  zwrócił się do rozmówców o wyciszenie „wysokiego napięcia”. PGE 
przedłożyło  nam  projekt,  więc  jest  to  póki  co  propozycja  i  mamy  nadzieję,  że  szybko 
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usiądziemy  do  stołu  negocjacyjnego.  Każdy  samorząd  musi  tę  kwestię  rozważyć 
indywidualnie.   Są  to  bolesne  podwyżki.  Przyjęliśmy  je  do  wiadomości  i  z  pewnością 
będziemy je mocno negocjować.
       
12.20 - przerwa 15 minut

p.  Starosta  poprosił  państwa  Wójtów  i  Burmistrzów  o  podpisanie  Regulaminu 
Konwentu. Dokument został podpisany.
 
TEMAT 3:    prace modernizacyjno-przeciwpowodziowe - aktualizacja  

p.  Janusz  Rzepka  -   stwierdził,  że  o  podtopieniach  decydują  bardzo  często  wody 
gruntowe.  Ich  wysoki  poziom  nie  bierze  się  przypadkowo.  Najczęściej  są  one  wynikiem 
zabudowywania powierzchni biologicznie czynnych i niszczenia sieci melioracyjnej. Developer 
nie zgłasza problemów - developer buduje. Problemy ujawniają się, jak budowa domów jest 
już zakończona i wprowadzają się do nich ludzie.

Pan Doradca dodał, że po rozmowie z p. Starostą - otrzymał potwierdzenie, iż jest 
dyspozycji wszystkich gmin powiatu, ale nie przypadków indywidualnych zgłaszanych przez 
mieszkańców „na telefon”.  Metoda wyjazdów indywidualnych nie zdała egzaminu. Należy 
działać  kompleksowo,  zespołowo.  Powstały  Gminne  Zespoły  Robocze.  Odbyło  się  już  17 
spotkań. 

Na dzień dzisiejszy całość dokumentacji i zalecanych prac wykonała tylko jedna gmina 
-  Lesznowola.  Pewne spowolnienie  zauważalne  jest  w mm.  Piaseczno i  Prażmów.  Prośba 
ogromna  do  pana  Burmistrza  i  pana  Wójta  o  intensyfikację  działań.  Na  materiałach 
przygotowanych przez gm. Lesznowola pan Doradca przedstawił wzorzec mapy dróg wodnych 
gminy  z  oznaczonymi  rejonami  podtopień,  miejscem  zbiorników  retencyjnych 
(wykup/rezerwacja tych punktów), układem przepustów pod torami kolejowymi. Takie mapy 
powinny  przygotować  wszystkie  gminy.  Informacje  szczegółowe  -  Załącznik,  pt.  Zadania 
Strategiczne 2012).

Wnioski Doradcy:   1. Po zamknięciu raportów końcowych - Gminne Zespoły Robocze 
przedłożą  Doradcy  Harmonogram  realizacji  przyjętych  zadań.  2. W  MPZP  osiedla 
mieszkaniowe oraz zabudowa wielorodzinna powinny być zintegrowane z budową lokalnej 
małej  retencji;  3.  Zgodnie  z  art.  27  i  Art.  28  Prawa  Wodnego  -  Gminy  muszą  zapewnić 
zarządcy  wód  śródlądowych  dostępność  do  cieku  na  potrzeby  przeprowadzenia  prac 
konserwacyjnych.  Wniosek ten dotyczy sytuacji, w których właściciele działek mających na 
swoim  terenie  cieki  wodne  i  dokonali  na  tych  ciekach  samowoli  budowlanej 
(zakopanie/przykrycie) nie wpuszczają na swój teren służb kontrolnych.  Cieki wodne muszą 
być wydzielone z działek i udostępnione.

p. Starosta - poprosił  raz jeszcze p. Wójta Prażmowa i pełnomocnika p. Burmistrza 
Piaseczna o podtrzymanie tempa prac, aby były zgodne z harmonogramem. To jest praca 
zespołowa, w której  ważna jest wymiana informacji.

p. G. Pruszczyk -  prace trwają cały czas. Być może należy poprawić komunikację ze 
Starostwem. Na każdej Radzie Gminy informuję radnych o stanie tych prac bez względu na to, 
czy  korzystamy  akurat  z  konsultacji  pana  Doradcy  czy  nie.   Dodał  również,  że  kwestię 
partycypacji  w  kosztach  dotyczących  pracy  p.  Doradcy  chce  omówić  w  rozmowach 
bilateralnych.

p. D.  Zieliński  -  skierował  pytanie  do  p.  Doradcy  w  sprawie  Kanału  Brzeskiego. 
Wyczyszczony jest tylko do Jeziora Brzeskiego, ale w kierunku Moczydłowa nadal jego stan 
jest zły.  
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p. Starosta -  poprosił o szczegółowe wyjaśnienia prac na Kanale Brzeskim w trybie 
rozmów między Doradcą i  p. Burmistrzem, wsparte trybem korespondencyjnym i wizją w 
terenie.    
 
TEMAT 4:    Góra Kalwaria i Czersk w UNESCO.  
p.  G.  Kostrzewa-  Zorbas  przedstawił  prezentację  pt.  Wielokulturowy  Zespół  Historyczny 
„Czersk i Góra Kalwaria – Tysiąc Lat Współistnienia i Dialogu Kultur w Europie Środkowej” - 
Zarys  projektu  wpisu  na  listę  obiektów  Światowego  Dziedzictwa  UNESCO  (opracowanie  
zaktualizowane 17.6.2011).

W prezentacji poruszone zostały dwa wątki:
I. Wartości historyczne, urbanistyczno-architektoniczne i dziedzictwo kulturowe:
1. Średniowiecze i  gotyk: gotycki  Zamek w Czersku nad Wisłą  – stolicy  Mazowsza w 
średniowieczu  –  wraz  z  układem  urbanistycznym  średniowiecznego  miasta  Czerska, 
zabytkowym  statkiem  żeglugi  wiślanej  z  polskiego  Złotego  Wieku,  oraz  pozostałościami 
(wykopaliskami) osadnictwa wcześniejszych kultur w starożytności.

2. Renesans i kulturowa jedność Europy: krajobraz sadów i ogrodów w Pradolinie Wisły 
u  stóp  Czerska,  stworzony  w czasach  renesansu  przez  Królową  Polski  Bonę  Sforzę,  która 
mieszkała na Zamku w Czersku i wprowadzała na trwałe elementy kultury Włoch i szerzej 
Europy Zachodniej w Europie Środkowej.

3. Katolicyzm i barok: jedyne w Europie założenie urbanistyczne miasta Góra Kalwaria 
oparte o krzyż łaciński i wpisaną w krzyż mapę Jerozolimy, wraz z barokowymi katolickimi 
kościołami, klasztorami i innymi budowlami sakralnymi i edukacyjnymi „Nowej Jerozolimy” z 
wieków XVII i XVIII, w tym z grobowcem biskupa-założyciela.

4. Chasydyzm  i  kultura  mieszczańska  XIX  wieku:  chasydzki  dom  modlitwy  w  Górze 
Kalwarii  –  jedyna  zachowana,  autentyczna  synagoga  chasydzka  w  Polsce,  historycznej 
ojczyźnie  chasydów  –  wraz  z  dzielnicą  żydowską  (autentycznym  sztetlem)  i  szerszą 
XIX-wieczną  zabudową  miasta,  częściowo  klasycystyczną,  oraz  koszarami  wojskowymi  i 
cmentarzami katolickim, żydowskim, protestanckim i prawosławnym z wielu okresów historii 
Europy.

II. Spełniane przez Górę Kalwarię i Czersk kryteria wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO:  Według  UNESCO  Operational  Guidelines  for  the  Implementation  of  the  World  
Heritage Convention. 2008 version
Komitet [Światowego Dziedzictwa] uważa obiekt za mający wybitną wartość uniwersalną … 
jeżeli  obiekt  ten  spełnia  jedno  lub  więcej  z  poniższych  kryteriów. Nominowane  obiekty 
zatem powinny:

1.  -  ukazywać  ważny  przepływ wartości  ludzkości,  na  przestrzeni  czasu lub w jednym z 
kręgów  kulturowych  świata,  w  zakresie  rozwoju  architektury lub  techniki,  sztuki 
monumentalnej, planowania przestrzennego miast lub kształtowania krajobrazu;

2.  wnosić  unikalne  lub  co  najmniej  wyjątkowe  świadectwo  tradycji  kulturowej  lub 
cywilizacji, żywej lub umarłej;

3. łączyć się w sposób bezpośredni lub namacalny z wydarzeniami lub żywymi tradycjami, z 
ideami lub wierzeniami, z dziełami artystycznymi lub literackimi o wybitnym uniwersalnym 
znaczeniu (Komitet  [Światowego  Dziedzictwa]  preferuje  używanie  tego  kryterium  w 
połączeniu z innymi kryteriami);
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4.  Aby zostać uznanym za mający wybitną wartość uniwersalną,  obiekt musi  też spełniać 
warunki integralności i (lub) autentyczności oraz musi posiadać odpowiedni system ochrony 
i zarządzania zapewniający zabezpieczenie.

Dodatkowe uzasadnienia wniosku o wpis:
1. Nie ma na liście  UNESCO żadnego wpisu o podobnym wielokulturowym charakterze  z 
Polski – kraju tysiąca lat przenikania się kultur w środku Europy;
2. Na  listę  UNESCO  nie  został  wpisany  jeszcze  ani  jeden  obiekt  chasydzki  ani  w  ogóle 
żydowski  z  Polski  –  przez  wieki  kraju  zamieszkania  największej  na  świecie  społeczności 
żydowskiej  (w  granicach  wpisów  obszarowych  historycznego  Krakowa  i  Zamościa  leżą 
odrestaurowane obiekty żydowskie, ale dopiero koncepcja wielokulturowego wpisu Czerska i 
Góry Kalwarii eksponuje dziedzictwo Żydów polskich).
3. Polska nie zgłasza teraz żadnego wniosku o nowy wpis na listę UNESCO porównywalnego 
skalą i znaczeniem z Czerskiem i Górą Kalwarią (a tylko wnioski o wpis cerkwi w Karpatach i o 
rozszerzenie obszaru istniejącego już wpisu kopalni soli w Małopolsce).

p. G. Kostrzewa-Zorbas  poprosił włodarzy gmin i powiatu o poparcie przedstawionej 
idei i skierowanie na ręce Premiera Rządu RP oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
stosownych Listów.

p. D. Zieliński - podziękował za wystąpienie, które jest świadectwem wyjątkowego 
zainteresowania losami zabytków kultury  Gminy Góra Kalwaria.  Zaznaczył  przy  tym, że w 
rejestrze zabytków zamek w Czersku jest zapisany jako trwała ruina, co oznacza, że ingerencja 
w jego stan jest na dzień dzisiejszy jest niemożliwa. Burmistrz obiecał, że będzie rozmawiał z 
nowym Mazowieckim Konserwatorem Zabytków.  Władze gminy również są zainteresowane, 
aby zamek przyciągał turystów, aby to miejsce żyło. Niestety, stan Zamku na razie nie pozwala 
na rozwinięcie wokół niego właściwej dla tak unikalnego obiektu bazy turystycznej.    

p. M. Mioduszewska - powiedziała, że minął prawie rok od chwili, gdy pan Kostrzewa-
Zorbas pojawił się w Starostwie, prosząc o rozmowę właśnie na temat Góry Kalwarii i Czerska. 
Jest to fantastyczny pomysł. Stowarzyszenie „Ład na Mazowszu” nie tracił czasu, przygotował 
się do promocji  swojego pomysłu, zyskał wielu zwolenników. Myślę, że nasze samorządy - 
zwłaszcza Góry Kalwarii  i  powiatu piaseczyńskiego -  dołożą wszelkich starań,  aby tę akcję 
wesprzeć.  Zachęcam  także  pozostałe  samorządy  gminne.  Nie  wszystko  się  udaję  -  patrz: 
Nasze  Mazury,  ale  liczy  się  inicjatywa i  szerokie  poparcie,  bo  wtedy  dajemy  świadectwo 
swoim duchowym potrzebom i potwierdzamy rozumienie roli  kultury narodowej i lokalnej 
tradycji.  Chciałabym także zrealizować pomysł  utworzenia Powiatowej  Rady Zabytków, bo 
jeśli chodzi o Powiatowego Konserwatora Zabytków, to nie mamy takich narzędzi prawnych. 
Ustawodawca  tego  nie  przewidział.  Radę  jednak  powołać  możemy,  mam  nadzieję,  że  p. 
Starosta się zgodzi. A będzie to organ, który z pewnością - podobnie jak my - wesprze ideę 
wpisu Góry Kalwarii i Czerska na Listę UNESCO.     

 TEMAT 5.   Piaseczyńskie Centrum Współpracy Obywatelskiej  

p. K. Obłąkowska-Kubiak przedstawiła projekt realizacji zadania publicznego związanego ze 
współpracą i działalnością na rzecz organizacji pozarządowych oraz  tworzeniem warunków 
do wdrażania programów pobudzania aktywności  obywatelskiej.  Czy jest to temat na tyle 
ważny, aby go poruszać na Konwencie? Tak, bo współpraca z organizacjami pozarządowymi 
jest  drogą do budowania społeczeństwa obywatelskiego i  do efektywności  rozwiązywania 
problemów społecznych. 
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Warto zwrócić uwagę na następujące dane (tu: prezentacja): większość Polaków nie 
ma poczucia wpływu na sprawy swojej gminy czy miasta (58%);  większość nie ma zaufania 
do władz lokalnych, większość też Polaków uważa, że władze lokalne dbają nie o obywateli, 
ale  o  interes  swój,  swoich  stronnictw,  partii.  Są  to  dane  przerażające.  I  my,  jako 
przedstawiciele tychże władz lokalnych musimy, powinniśmy dążyć do zmiany społecznych 
odczuć. 

Należy  postawić  diagnozę,  z  czego  te  uczucia  wynikają?  Posługując  się  danymi  z 
analizy  Ryszarda  Wilczyńskiego (red:  Poznań  2003, Odnowa  wsi  perspektywą  rozwoju  
obszarów  wiejskich  w  Polsce),  można  stwierdzić,  że  przyczyną  jest  centralistyczny  model 
samorządu  gminy,  zorientowany  na  utrzymanie  władzy  przy  bierności  społeczeństwa 
roszczeniowego.  Wzorem,  do  którego  powinniśmy  dążyć  jest  partycypacyjny  model 
samorządu  przy  aktywnej  społeczności  lokalnej,  zgrupowanej  w  organizacjach 
pozarządowych. Władza pełni tu rolę służebną, jest nastawiona na współpracę. 

Konsultacje,  jakie przeprowadziła Komisja Promocji,  Kultury i  Sportu Rady Powiatu 
Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi (zarejestrowanych NGO-sów jest w naszym 
powiecie 521, z czego około 50-u jest naprawdę aktywnych) przyniosły potwierdzenie tezy, że 
potrzebne jest utworzenie Piaseczyńskiego Centrum Współpracy Obywatelskiej. 

PCWO  to miejsce, którego celem byłoby wzmacnianie, rozwój i  promocja trzeciego 
sektora,  wolontariatu,  świadomego  i  otwartego  społeczeństwa  demokratycznego, 
społeczeństwa obywatelskiego,  oddolnych  inicjatyw obywatelskich,  partnerstwa pomiędzy 
organizacjami oraz samorządami. Centrum udostępniałoby organizacjom pozarządowym sale 
oraz  stanowiska  komputerowe  do  działalności  statutowej.  Organizowałoby  szkolenia  i 
wydarzenia. Prowadziłoby bazę organizacji  pozarządowych i  wolontariuszy. Wspomagałoby 
mieszkańców  w  zakładaniu  organizacji  –  inkubator  organizacji  pozarządowych. 
Współpracowałoby  z  innymi  instytucjami  zajmującymi  się  rozwojem  społeczeństwa 
obywatelskiego i trzeciego sektora. Wspierałoby gminę i powiat w opracowaniu rocznych i 
wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Bardzo  ważnym  punktem  tych  rozważań  jest  rozwiązanie  problemu  braku  bazy 
lokalowej  dla  organizacji  pozarządowych,  braku miejsca,  gdzie  ngo-sy  mogłyby  prowadzić 
swoją działalność statutową, spotykać się, przeprowadzać szkolenia czy badania społeczne. 
Byłaby to także siedziba wolontariatu. 

Ze wstępnych analiz i wyliczeń wynika, że potrzebna jest powierzchnia około 120 m 
kw. Koszt wynajmu takiego pomieszczenia (przy założeniu, że nie da się znaleźć pomieszczeń 
gminnych, które będą tańsze), to +/- 120 tysięcy rocznie (z uwzględnieniem wynagrodzenia 
dla  wykwalifikowanych  pracowników).  Wydaje  się,  że  jest  to  suma  ogromna,  ale  w 
rzeczywistości (tu porównanie z działalnością obecnie funkcjonującej Biblioteki Powiatowej) 
są to pieniądze zaledwie na przetrwanie.  

Centrum powinno być powołane w partnerstwie pomiędzy Powiatem Piaseczyńskim a 
gminami: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria. W 
związku  z  faktem,  iż  siedziba  Centrum  znajdowałaby  się  w  Piasecznie  strategicznym 
partnerem powinna być Gmina Piaseczno. Przy założeniu, że uda się zaprosić do współpracy 
wszystkie gminy, koszt utrzymania Centrum wyniósłby 17 200 złotych/gminę.

Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. ngo wyjaśnił,  że takie Centra powstają 
najczęściej  na  podstawie  umów  pomiędzy  samorządami  (zarządzanie  partycypacyjne  lub 
centralistyczne = jako jednostka budżetowa).
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p. K.Obłąkowska-Kubiak, kończąc prezentację, podkreśliła, że pozostawia ten projekt 
pod rozwagę samorządom gmin i powiatu, licząc, że spotka się on z zainteresowaniem, na 
które w pełni zasługuje.   

p. M. Michalski spytał, czy gdzieś na Mazowszu - w sąsiednich powiatach - istnieją już 
takie analogiczne Centra.

p. K.Obłąkowska-Kubiak - Tak. Jest takie Centrum w Warszawie. Centrum Szpitalna.
p. M. Michalski - Ale czy istnieje takie, które działa w zbliżonej sytuacji do naszej.
p. K.Obłąkowska-Kubiak - Tego nie wiem. Z tego, o czym informowała mnie p. Jolanta 

Koszada,  pracownik  Starostwa,  Centra  takie  zazwyczaj  zlokalizowane  są  w  urzędach,  w 
budynkach  publicznych.  O  ile  dobrze  pamiętam,  w  Suwałkach  przeznaczono  na  siedzibę 
organizacji pozarządowych cały budynek.

p.  B.  Galicz  -  wyraziła  pogląd,  że  jest  to  kolejny  jakiś  twór,  który  by  wręcz 
uniemożliwiał bezpośredni kontakt naszych mieszkańców z osobami, które mają wpływ na 
rozwój gminy czy miasta. Słusznie pani zauważyła, że najcenniejsze jest to, aby mieszkaniec 
mógł przyjść do samorządowca, który rozwiąże jego problem. Bo przecież nasza praca jest 
służbą. My musimy być bliżej mieszkańców i rozwiązywać ich codzienne problemy.  Dla mnie 
tworzenie  jakiegoś  Centrum,  w  dodatku  powiatowego,  jest  kolejną  barierą,  kolejnym 
szczeblem  do  pokonania,  a  przecież  uwzględnić  trzeba  wydatkowanie  naszych  gminnych 
pieniędzy.  Jak  to  wytłumaczyć  mieszkańcom  naszej  gminy,  naszych  wsi,  że  utrzymujemy 
Centrum Powiatowe w Piasecznie? Starajmy się raczej ograniczać bariery i wydatki, znacznie 
lepiej jest wychodzić do mieszkańców i bezpośrednio z nimi rozmawiać. W Urzędzie Gminy 
mamy  Radcę  Prawnego,  który  bezpłatnie  udziela  mieszkańcom  porad.  Poza  tym  jest 
powołana Lokalna Grupa Działania, jest to działanie oddolne, i tam korzystamy z przeróżnych 
programów, jeśli chodzi o Kapitał Ludzki. Wszyscy mogą z tego skorzystać, złożyć wniosek. Po 
co tworzyć kolejny szczebel?

p. M. Michalski -  powiedział, że jego przemyślenia zmierzają przede wszystkich do 
kwestii  finansowych.  Czy  istnieje  symulacja  kosztów  utrzymania  takiego  Centrum?  Jeżeli 
Centrum może wygenerować jakieś zyski, i do gminy Prażmów wróci więcej niż wydatkowane 
17 200 zł, to może warto zacząć o tym myśleć.    

p.  K.Obłąkowska-Kubiak  -  stwierdziła,  że  trudno  jest  myśleć  o  Centrum  bez 
zabezpieczenia pieniędzy z  budżetu samorządowego.  Odnosząc  się  do słów p.  B.  Galicz  - 
dodała, że organizacje pozarządowe nie zawsze znajdują miejsce w wydzielonym przez urząd 
miejscu.  Latem  odbywają  się  spotkania  plenerowe,  ale  jesienią  czy  zimą  wszystko  ulega 
zatrzymaniu.

p. B. Galicz - zauważyła, że nie można organizować wszystkich w jednym miejscu. W 
Tarczynie też się to nie da przeprowadzić. Dlatego otworzyliśmy tarczyńskie szkoły, świetlice 
wiejskie,  w czterech stronach gminy.  I  dlatego nie mamy kłopotów z dowożeniem dzieci, 
dziecko jest bardzo blisko domu i pod staranną opieką. Ale to są obowiązki władzy gminy. 
Wybór jednego miejsca centralnego w gminie byłoby również niezrozumiałym zabiegiem i 
mieszkańcy by tego z pewnością nie zaakceptowali.   Duże, masowe doroczne uroczystości 
organizujemy w Tarczynie, ale to ma swoje uzasadnienie. Jeśli  chodzi  o Kapitał  Ludzki,  to 
wygrywamy tyle programów, że powoli odczuwamy przesyt. Za moment może nam zabraknąć 
dzieci. Pomysł jest dobry, ale z pewnością nie powinien dotyczyć tak rozległego terytorium 
jak cały powiat. 

p. M. Mioduszewska - Jest to cenna inicjatywa i podkreślę wcale nie nowa. Jeszcze 4 
lata  temu,  nie  w  gminie  Piaseczno,  ale  w  gminie  Konstancin-Jeziorna  powstała  idea 
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utworzenia Powiatowego Centrum Kultury i Wolontariatu.  Dlaczego wtedy? Bo akurat wtedy 
mówiliśmy o projekcie powstania nowej Biblioteki Powiatowej. Nowoczesnego gmachu, który 
by  spełniał  wszelkie  technologiczne  standardy  XXI  wieku  dla  pracy  także  organizacji 
pozarządowych.  Powstał  projekt,  ale  sytuacja  finansowa jest  taka,  jaka  jest.  Na razie  nie 
jesteśmy w stanie przystąpić do realizacji tego projektu. Kiedy to nastąpi - trudno powiedzieć. 
Na  dzień  dzisiejszy  sami  jesteśmy  wraz  ze  służbami  samorządowymi  w  dość  trudnych 
warunkach lokalowych. Wspomniana przez panią Katarzynę Biblioteka Powiatowa znajduje 
się  w  piwnicy!  Przejęliśmy  bezcenny  księgozbiór  i  tylko  dzięki  determinacji  p.  Starosty  i 
Zarządu ta Biblioteka w ogóle funkcjonuje. Dyrektor tejże Biblioteki sama w niej sprząta i 
wyciera kurze. 

Mówimy o fantastycznych wyzwaniach, ale nie na dzisiaj. Kurczą się nasze budżety. 
Nie  mniej  organizacje  pozarządowe  przychodzą  do  nas,  pukają  do  drzwi,  chcą  rozwijać 
skrzydła. Niestety, jest to starcie rzeczywistości z realnymi możliwościami, więc wszystko co 
możemy,  to… planować. 

p.  D.  Zieliński  -  w  pełni  podzielił  zdanie  pani  Burmistrz  Tarczyna.  Współpraca  z 
organizacjami pozarządowymi musi się odbywać na obszarze gmin, jak najbliżej mieszkańców. 
I  każda  złotówka  włożona  w  pomoc  tym  organizacjom,  tym  bardziej  jeśli  ta  organizacja 
wykonuje zadania zlecone przez gminę -  musi  się zwrócić,  musi  zaowocować konkretnym 
efektem.  Powstanie  Centrum  Piaseczyńskiego  w  żaden  sposób  nie  poprawi,  nie  udrożni 
funkcjonowania organizacji pozarządowych.
My, jako Burmistrzowie i Wójtowie musimy stwarzać mieszkańcom jak najlepsze warunki do 
rozwoju, ale musimy to robić na swoim terenie. To jest nasz obowiązek. A ponieważ pieniędzy 
jest coraz mniej, więc muszą być wydawane ostrożnie, efektywnie.
    

p.  Starosta, kończąc  spotkanie,  serdeczne  podziękował  władzom  Gminy  Góra 
Kalwaria, panu Burmistrzowi Dariuszowi Zielińskiemu  za możliwość przeprowadzenia obrad 
VII Konwentu. Następny (VII) Konwent odbędzie się w Urzędzie MiG Konstancin-Jeziorna. 
Termin: …………………………………………

----------------
 Zakończenie obrad VII Konwentu nastąpiło o godz. 14.40

WNIOSKI / ZADANIA:

1. zwołanie w najbliższym możliwym terminie ( w ciągu 2-3 tygodni) Zespołu Ekspertów ds. 
Komunikacji  i  ustalenie  wzoru  Porozumienia  międzygminnego  dot.  funkcjonowania 
lokalnego transportu zbiorowego  - wybór modelu:

A. powołanie spółki prawa handlowego;
B. prywatny przewoźnik;
C. Związek Komunalny Gmin;

2. zwołanie pilnej  samorządowej  narady  w  sprawie  kontrowersyjnego  stanowiska  PGE  i 
projektu regulacji odpłatności za korzystanie z instalacji oświetleniowej;

3.  kontynuacja  pracy  Gminnych  Zespołów  Roboczych  ds.  przeciwpowodziowych  ze 
szczególnym uwzględnieniem gminy Piaseczno i Prażmów; przyjęcie  wszystkich zalecanych 
prac melioracyjno-wodnych wykonanych na obszarze gminy Lesznowola; Wnioski Doradcy:   
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A. Po zamknięciu raportów końcowych - Gminne Zespoły Robocze przedłożą Doradcy 
Harmonogram realizacji przyjętych zadań.

B. W  MPZP  osiedla  mieszkaniowe  oraz  zabudowa  wielorodzinna  powinny  być 
zintegrowane z budową lokalnej małej retencji;

C. Zgodnie z art. 27 i Art. 28 Prawa Wodnego - Gminy muszą zapewnić zarządcy wód 
śródlądowych dostępność do cieku na potrzeby przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

4.  pełne  poparcie samorządu  gminy  Góra  Kalwaria  i  powiatu  piaseczyńskiego  dla  idei 
wpisania Czerska i Góry Kalwarii na listę UNESCO - przyjęcie inicjatywy skierowania na ręce 
pana Premiera oraz Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego listów intencyjnych w tej 
sprawie;  

5. Realizacja idei powstania Piaseczyńskiego Centrum Współpracy Obywatelskiej jest celem 
przyszłości. Głównie ze względu na zadania i obowiązki gmin względem współpracy z NGO na 
swoim  terenie.  Prawdopodobnie  najlepszym  miejscem  lokalizacji  Powiatowego  Centrum 
będzie  nowa  Biblioteka  Powiatowa  w  Piasecznie.  Trudno  jednak  przewidzieć,  kiedy 
rozpocznie się jej budowa. 
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