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Otwarcie nowego gimnazjum
W kilka dni po pierwszym szkolnym dzwonku 5 września odbyło się oficjalne otwarcie nowego gimnazjum przy al. Kalin
w Piasecznie. Ten nowoczesny, robiący imponujące wrażenie
budynek powstał w całości ze środków własnych gminy Piaseczno. Do nowej szkoły uczęszcza 430 gimnazjalistów.
- Chcemy, aby szkoła ta była dla
Was miejscem szczególnym, miejscem, do którego chętnie co dzień
będziecie przychodzić, miejscem,
które już wkrótce wypełni się waszymi marzeniami i sukcesami. Wasze
dalsze losy, wyniesiona stąd nauka
i wiedza stanowić będą prawdziwy
dorobek i historię tej szkoły - tymi
słowy zwrócił się do uczniów nowej
szkoły współgospodarz uroczystości

otwarcia burmistrz Józef Zalewski.
W trakcie uroczystości burmistrz
przekazał symboliczny klucz od szkoły
dyrektor Agnieszce Malarczyk, następnie zaprosił specjalnych gości: senatora Roberta Smoktunowicza, posła
Janusza Piechocińskiego, wicemarszałka sejmiku mazowieckiego Wojciecha Wierzejskiego, wicekuratora
Lecha Poducha oraz panią dyrektor
do wspólnego przecięcia wstęgi.
Następnie
ks.
dziekan Tadeusz
Sowa poświęcił
gmach szkoły oraz
krzyże do sal lekcyjnych. Po oficjalnej części uroczystości krótki
występ zaprezentowały zawodniczki Klubu Sportowego „Grawitacja”
- dwie z nich to
fot. Ł. Wyleziński uczennice nowego
gimnazjum.
Po
Do nowej szkoły uczęszcza 430 gimnazjalistów z terenu gminy programie arty-

fot. Ł. Wyleziński
Burmistrz Józef Zalewski do przecięcia wstęgi zaprosił senatora Roberta Smoktunowicza, posła Janusza Piechocińskiego, wicemarszałka sejmiku mazowieckiego Wojciecha
Wierzejskiego, wicekuratora Lecha Poducha oraz panią dyrektor Agnieszkę Malarczyk

stycznym burmistrz zaprosił młodzież na specjalnie przygotowany dla
niej piknik z kiełbaskami i muzyką na
żywo. Niestety, po kilkudziesięciu
minutach zabawę przerwał deszcz.
Nowe gimnazjum ma 20 sal lekcyjnych, w tym pracownie: chemiczną, fizyczną i biologiczną. W szkole
przygotowana też została specjalnie
wyposażona sala komputerowa oraz
sala do nauki języków obcych z multimedialnymi stanowiskami. Na tere-

nie szkoły mieści się biblioteka oraz
sala gimnastyczna o wymiarach 39 x
21 m, która ma m. in. elektroniczną
tablicę wyników. Obiekt wyposażony
jest zarówno w wewnętrzny, jak i zewnętrzny monitoring, jest też w całości nagłośniony. W szkole mieści się
stołówka, a kuchnia przygotowana
jest do wydawania 250 posiłków
dziennie.
czyt. więcej s. 4
ŁW

Mazowieckie klimaty
Klimat na zorganizowanej w Łazienkach Królewskich w Warszawie
wielkiej plenerowej imprezie z okazji obchodów Dni Mazowsza był gorący dosłownie i w przenośni. Tysiące warszawiaków, którzy tego dnia
zachęceni piękną pogodą odwiedzili
park, mogło uczestniczyć w promocyjnych kiermaszach, występach
i wystawach przygotowanych przez
gminy i powiaty województwa mazowieckiego. Impreza była okazją do
prezentacji walorów turystycznych
i uroków także powiatu piaseczyńskiego i gminy Piaseczno, które
przygotowały na tę okoliczność spe-

cjalne ekspozycje. Na stoisku starostwa piaseczyńskiego dostępne były
materiały promocyjne, a do odwiedzenia stanowiska zachęcały zespoły
ludowe z naszego terenu oraz rycerze, którzy zapraszali do odwiedzenia Czerska i obejrzenia przygotowywanego tam turnieju rycerskiego.
Naprzeciwko starostwa swoją ekspozycję wystawiła gmina Piaseczno,
prezentując w specjalnie przygotowanych antyramach gminę jako
miejsce, gdzie się mieszka, wypoczywa i spędza wolny czas.
W trakcie imprezy rozdaliśmy
20 kg promocyjnych krówek z herR
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fot. Ł. Wyleziński

bem gminy oraz 2 tys. specjalnego
wydania „Gazety Piaseczyńskiej”.
Za pomoc w promowaniu gminy
Biuro Promocji i Informacji pragnie

podziękować wolontariuszkom:
Edycie, Monice, Justynie, Renacie i
Anecie.
Ł.W.
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Sprawozdanie z 12. sesji Rady Miejskiej
Sesję, która odbyła się 28 sierpnia,
otworzył i prowadził przewodniczący
Rady Miejskiej Józef Wierzchowski. Po
przyjęciu protokołu z 12. sesji sprawozdanie z prac kierownictwa przedstawił
burmistrz Józef Zalewski.
Na początku, przed rozpoczęciem
części uchwałodawczej radni składali
wnioski i interpelacje.
W pierwszej części obrad radni
przyjęli 14 uchwał w sprawie zmian budżetu na 2003 rok. W wyniku przeprowadzonych przetargów uległa zmniejszeniu wartość kosztorysowa niektórych zadań i terminy ich wykonania, w związku
z tym zmniejszono w budżecie środki m.
in. na budowę kanalizacji w Zalesiu Dolnym, Gołkowie, Kamionce, osiedlu
Orężna, Bobrowcu, Jazgarzewie i Wólce
Pęcherskiej oraz wodociągu w Henrykowie. Na budowę kanalizacji sanitarnej
w Zalesiu Dolnym rada zaciągnęła kredyt
w wysokości 900 tys. zł, który spłacany
ma być w latach 2004-2008
W związku z brakiem możliwości
zrealizowania w bieżącym roku zadania
pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków
w Piasecznie” przesunięto kwotę 670
tys. zł na budowę oczyszczalni ścieków
w Wólce Kozodawskiej oraz budowę

kanalizacji sanitarnej w ul. Energetycznej. Wartość tego ostatniego zadania po
przeprowadzonym przetargu ograniczono do kwoty 480 tys. zł i odstąpiono od
zaciągania planowanej pożyczki na ten
cel. Zmniejszono wydatki w zakresie remontu budynków komunalnych wynikające z wartości po przetargu, a pieniądze przesunięto na inne zadania, m. in.
budowę kolejnego budynku komunalnego na ul. Urbanistów. Poprzez zwiększenie przez wojewodę mazowieckiego
dotacji na 2003 rok o 150 tys. zł zwiększyła się kwota przeznaczona na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej.
W dalszej części obrad rada podjęła
uchwały m. in. w sprawie dopłat 1 zł do
1 m sześc. wody z wodociągu warszawskiego dla taryfowej grupy odbiorców
indywidualnych z terenu miasta. Wyrażono też zgodę na użyczenie na okres 10
lat mienia komunalnego do eksploatacji
firmie Aquarius CO - administratorowi
sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie
miasta - oraz firmie Elmar - administratorowi sieci wodno-kanalizacyjnej
na terenie gminy.
Następnie radni rozpatrywali skargi
mieszkańców skierowane pod adresem
Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie

naruszenia przepisów prawa.
Rada uchwaliła też nowy regulamin
targowiska miejskiego położonego przy
ul. Jana Pawła II 59 w Piasecznie oraz
określiła wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy.
Uchwałą rady przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Złotokłos i części wsi Bogatki oraz do
zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczna.
Nadane zostały nazwy ulicom:
w Henrykowie Urocze - Leszczynowy
Lasek i Brzozowy Lasek
w Pęcherach - Cietrzewia
w Wólkce Kozodawskiej - Polnych Kwiatów
w Jesówce - Konwaliowa
Na koniec sesji podjęto uchwały
w spawie nabycia nieruchomości na
rzecz gminy oraz sprzedaży i dzierżawy
nieruchomości gminnych.
Po wolnych wnioskach i odpowiedziach na interpelacje sesję zakończono
Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej
oraz uchwały dostępne są na stronie internetowej www.piaseczno.eobip.pl lub
www.gmina-piaseczno.pl

Zmiany w organizacji gminnej gospodarki wodno-ściekowej
Na ostatniej sesji Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na użyczenie mienia komunalnego do eksploatacji firmie Aquarius C.O.
oraz firmie Elmar na okres 10 lat.
Dotychczasowa organizacja zadań związanych z dostarczaniem
wody i odprowadzeniem ścieków
była mało efektywna i co ważniejsze
generowała deficyt finansowy sięgający 5 mln złotych rocznie.
Dodatkowo weszły w życie przepisy obowiązującej od 2002 r. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Przepisy ustawy oraz
akty wykonawcze określają, że taryfy i stawki opłat powinny być kalkulowane i różnicowane w taki sposób, żeby zapewnić uzyskanie
z opłat od odbiorców usług przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie.
Rozważano różne rozwiązania:
powołanie zakładu budżetowego,
gospodarstwa pomocniczego, utworzenia różnego rodzaju spółek prawa handlowego...
Burmistrz nie zdecydował się na
tworzenie zakładu budżetowego.
Z dwóch powodów: po pierwsze
model zarządzania siecią poprzez
gminną jednostkę organizacyjną
funkcjonował wcześniej i uznano
go za całkowicie nie skuteczny.
Władze zbyt często ulegały nastrojom społecznym nie biorąc
pod uwagę rachunku ekonomicznego i nie dalej niż w połowie lat
90-tych uznano, że Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej należy zlikwidować. Po drugie, zdaniem burmistrza, gmina nie powinna przeznaczać posiadanych
przez nią, i tak skromnych środków, na organizację od nowa dodatkowej, rozbudowanej jednostki organizacyjnej w postaci gminnego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego.

Nie do zaakceptowania był także
pomysł sprzedaży sieci wodno-kanalizacyjnej wraz całym wypracowanym majątkiem.
Burmistrz zdecydował się przedstawić Radzie Miejskiej wariant pośredni, który z jednej strony pozostawi majątek w rękach gminy,
a z drugiej zagwarantuje odpowiednią jakość usług i nie będzie generował strat. Zdecydowano się na 10
lat użyczyć sieć wodno-kanalizacyjną firmom. Firmy Aquarius i Elmar
właściwie jako jedyne składały
wnioski o przyznanie im koncesji na
prowadzenie tego typu działalności
w gminie Piaseczno i ją otrzymały.
Dotychczas wygrywały przetargi na
administrowanie siecią. Zatrudniają
po ok. 100 osób, a ich siedziby znajdują się na terenie naszej gminy
Co w ten sposób gmina zyskuje?
- Ograniczenie deficytu z tytułu
prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej ( ok. 4 mln złotych). Ryzyko finansowe należy do firm.
Gmina nie będzie pokrywała jakiegokolwiek deficytu.
- Firmy będą zmuszone z własnych
funduszy wyłożyć środki na likwidacje awarii, uszczelnienie sieci, ściąganie należności, ograniczanie strat itp.
- Gmina nie pozbywa się majątku
i kontroli nad siecią wodno-kanalizacyjną oraz cenami. Kontrolę jakości usług prowadzą instytucje do tego
powołane takie jak: Sanepid, Urząd
Dozoru Technicznego itp. Burmistrz
będzie kontrolował realizację warunków umowy. Kontrolę nad jakością
usług będą mieli wreszcie sami mieszkańcy w oparciu o zawartą z eksploatatorem umowę.
- Taryfy przedstawione w oparciu
o szczegółową kalkulację cen i sta-

wek za prowadzone usługi weryfikuje burmistrz i zatwierdza Rada
Miejska. Jeżeli w wyniku analizy
kosztów usługa będzie zbyt droga,
gmina może zdecydować się na dopłaty. Takie rozwiązanie przyjęto
w przypadku odbiorców indywidualnych korzystających z wody kupowanej z wodociągu warszawskiego.
Woda ta jest zdecydowanie droższa
niż z własnych ujęć gminnych,
a mieszkańcy są niezadowoleni z jej
jakości. Na ostatniej sesji Rada
Miejska na wniosek burmistrza
podjęła uchwałę w której zdecydowano się dopłacać odbiorcom indywidualnym korzystającym z wody
z wodociągu warszawskiego po 1zł
do 1 m3 wody, co stanowi 1,5 mln
zł rocznie. W związku z tym, cena
wody netto dla gospodarstw indywidualnych na terenie miasta wynosić będzie 2,05 zł.
- Po roku funkcjonowania umowy
zaproponowane taryfy będą badane
przez biegłego audytora, który zweryfikuje prawidłowość naliczania
kosztów przez eksploatatorów.
- Burmistrz może natychmiast
wymówić umowy, jeżeli firmy nie
będą wypełniać zobowiązań wynikających z warunków umowy.
Rada Miejska przewagą 17 głosów za, przy 2 głosach przeciw
i 2 wstrzymujących się wyraziła zgodę na takie rozwiązanie. Obecnie
przygotowywana jest umowa pomiędzy gminą a przedsiębiorstwami. Burmistrz przedstawi ją radnym
do zaopiniowania.
Andrzej Swat
Wiceburmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno
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AGRO-INFO
Prowadzący projekt Agro-Info zespół pracowników Urzędu Miasta
i Gminy, propagując cele tego projektu, uczestniczył w początkach września w lokalnych spotkaniach, tym razem w gminach sąsiednich.
W niedzielę 7 września gościł na pikniku w Nowej Woli w gminie Lesznowola, a w poniedziałek 8 września, na zaproszenie burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej, na zebraniu sołtysów gminy Konstancin-Jeziorna.
Podczas obu spotkań zaprezentowano cele projektu i aktualne dokonania
prowadzącego go zespołu, zachęcając do korzystania z możliwości, jakie oferuje on lokalnym społecznościom wiejskim, dla których jest przeznaczony.
Zachęcano też do aktywności w poszukiwaniu środków finansowych na
zaspokajanie potrzeb lokalnych w instytucjach i funduszach europejskich.
Wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy zapraszamy do biura w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno.
Janusz Bielicki

Ośrodek Informacji o Unii Europejskiej

Zachęcamy do korzystania
z pieniędzy funduszy europejskich
Zespół Pełnomocnika Burmistrza ds. Integracji Europejskiej i Współpracy Gospodarczej, wykonując swoje rutynowe działania, kompletuje informacje o kolejnych możliwościach sięgnięcia po pieniądze z funduszy europejskich na potrzeby naszej gminy.
Większość programów kierowanych jest obecnie do organizacji pozarządowych, placówek oświatowych i wychowawczych z przeznaczeniem dla
małych ośrodków, tj. do 6 tys. mieszkańców. Nierzadko zdarzają się również propozycje dla innych podmiotów.
Pojawiają się także możliwości sięgania po środki oferowane przez ambasady państw Europy Zachodniej oraz USA.
Informacje takie wraz z odpowiednimi formularzami przekazywane są
przez Ośrodek do rozpoznanych już aktywniejszych stowarzyszeń, szkół, sołectw. Niemniej jednak zapraszamy wszystkie podmioty do zasięgania informacji o możliwościach skorzystania z takich pieniędzy i prób napisania
własnych projektów.
Są możliwości uzyskania grantów od 10 tys. zł do 300 tys. euro. Ośrodek wspomoże swoimi poradami wszystkich zainteresowanych.
Janusz Bielicki

Podziękowania
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, organizacjom i sponsorom, którzy pomogli nam w przygotowaniu pikniku rodzinnego zorganizowanego 23 sierpnia na stadionie przy ul. Chyliczkowskiej.
Ze szczególną wdzięcznością i szacunkiem pragniemy wymienić:
Pana Józefa Zalewskiego, Burmistrza Miasta i Gminy - za objęcie patronatu nad
uroczystością oraz wszechstronną pomoc przy jej organizacji. Panią Ewę Dudek,
Dyrektorkę Ośrodka Kultury - za wsparcie i profesjonalne doradztwo, Pana Krzysztofa Osypiuka, komendanta Powiatowego Policji - za czuwanie nad utrzymaniem
porządku podczas uroczystości, Pana Andrzeja Wintera, Dyrektora Zespołu Szkół
Rolniczych - za okazałe serce i niezwykłą gościnność, Panią Kasię Hernik - za profesjonalne prowadzenie naszej imprezy
Dziękujemy również sponsorom za dary rzeczowe na loterią fantową oraz Zespołom Artystycznym i Artystom. Dziękujemy też bardzo naszym członkom za pracę przy organizacji uroczystości.
Zarząd Rejonowy Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piasecznie

Dożynki w Złotokłosie
W niedzielę 14 września w Złotokłosie na terenie strażnicy ochotniczej straży pożarnej odbędą się tradycyjne
uroczystości dożynkowe
Podczas uroczystości wystąpią zespoły ludowe z terenu gminy Piaseczno oraz
gościnnie zespół z Łososiny Dolnej. Z programem artystycznym wystąpi także
Danuta Stankiewicz. Ponadto w programie przewidziane są: wystawa płodów
rolnych organizowana przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego, kiermasze,
konkursy, loteria fantowa. Ponadto w ogródku piwnym z małą gastronomią
skosztowac będzie można bigosu z dzika!

Program uroczystosci:
11.30 - msza święta dożynkowa.
12.30 - korowód dożynkowy- przejście z kościoła na plac przed strażnicą
OSP w Złotokłosie.
13.00 - wręczenie gospodarzowi wieńca i tradycyjnego chleba dożynkowego - uroczyste otwarcie dożynek.
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Europejski Dzień Bez Samochodu

Sprzątanie Świata

W poniedziałek 22 września o godz. 16.30 na parkingu przed Urzędem Miasta
odbędzie się festyn rowerowy z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Samochodu.

Tegoroczne Sprzątanie Świata, które odbywa się
w weekend 19, 20 i 21 września, jest już dziesiątą jubileuszową - edycją tej akcji.

To już piąta edycja tego happeningu w Europie i pierwsza oficjalna w tym roku. W zeszłym roku
nieformalne obchodu zorganizowali
rowerowi entuzjaści z Piaseczna, teraz patronat nad dniem bez samochodu objęła gmina Piaseczno oraz
środowiska rowerowe: Klub Turystyki Rowerowej „Pędziwiatr” przy
PTTK-u i Piaseczyńskie Towarzystwo Cyklistów przy GOSiR Piaseczno. Ogólnopolskim koordynatorem tego przedsięwzięcia jest z ramienia Ministerstwa Ochrony Środowiska - Fundacja Środowiska
i Zasobów Naturalnych, która przygotowała spotkania organizacyjne na
temat obchodów oraz wydała praktyczny poradnik dla samorządów
pomocny w profesjonalnym zorganizowaniu tego dnia.

Z okazji święta gmina Piaseczno ogłosiła szkolny konkurs na
plakat o tematyce dzień bez samochodu i zaprojektowanie trasy
rowerowej. Fundatorem nagród
rowerowych obok gminy jest
PZU S. A. Inspektorat Piaseczno,
który na festynie promował będzie
nowy rodzaj ubezpieczenia „Bezpieczny rowerzysta”.
Obchody dna bez samochodu
wspierać i propagować będą też imprezy towarzyszące:
19 - 20 września (piątek - sobota) - XIII Rajd PTTK - „Szlakiem
miejsc pamięci ziemi piaseczyńskiej”

oraz maraton filmowy i wystawa fotografii w kinie Mewa.
(dokładne informacje na str. 8 gazety)
21 września (niedziela) - wycieczka
rowerowa „Południowym szlakiem”
W Dniu Bez Samochodu 22
września na parkingu przy Urzędzie Miasta o godz. 16.30 odbędzie się festyn rowerowy. Rozstrzygnięte zostaną wtedy konkursy szkolne, przeprowadzone zostaną sprawnościowe konkursy rowerowe, Pan Wiktor Nowotka zaprezentuje swoją koncepcji tras
rowerowych w gminie. Na koniec
uczestnicy obchodów przejadą na
rowerach ulicami miasta.
red.

20 września (sobota) - turniej
tańca sportowego w hali GOSiR-u

Zaprzyjaźnione Gospodynie
Zainaugurowana w tym roku współpraca partnerskich gmin zaowocowała
sierpniową wizytą 31. członkiń Koła Gospodyń Wiejskich ze Złotokłosu
w nowosądeckiej gminie Łososina Dolna.
Podczas trzydniowej wizyty na
zaproszenie władz gminy Łososina
Dolna gospodynie ze Złotokłosu
spotkały się z wójtem gminy Stanisławem Golonką oraz przewodniczącą gminnej rady a zarazem przewodniczącą związku tamtejszych kół
gospodyń wiejskich Barbarą Cetnarowską oraz przedstawicielkami kół,
których w gminie Łososina Dolna
jest aż dziewięć. Był to mile spędzony czas przy muzyce i wzajemnych
przyśpiewkach ludowych.
Nasze gospodynie zwiedziły też
urokliwe zakątki gminy oraz Nowy
Sącz i Piwniczną. - Z wizyty w Łososinie oprócz wspaniałej, serdecznej
atmosfery ze strony gospodarzy
w szczególnie w pamięci zapadły
nam tamte piękne górzyste krajobrazy oraz urokliwy drewniany kościółek z XVIII wieku - mówi przewodnicząca koła gospodyń, sołtys
Złotokłosu Teresa Witkowska. Teraz przygotowujemy się aby równie udanie wypadła wizyta tamtejszych gospodyń w naszej gminie dodaje.
Gospodynie z Łososiny odwiedzą naszą gminą w weekend 12-14
września. - Powitamy je w Zotokłosie, a główna atrakcją jaką dla nich

Od dziesięciu lat co roku ponad
milion wolontariuszy bierze udział
w akcji sprzątania Polski, której inicjatorem jest fundacja Nasza Ziemia. W tym roku, podobnie jak
i w zeszłym, wszystkim zorganizowanym grupom i szkołom biorącym
udział w akcji Urząd Miasta i Gminy zapewnia worki, rękawice, a także odbiór i wywóz zebranych śmieci
na wysypisko w Łubnej.
W celu zagwarantowania wywozu zebranych śmieci prosimy o zgłoszenie informacji o zasięgu podjętej

akcji oraz składaniu zabranych odpadów do referatu ochrony środowiska
i gospodarki rolnej Urzędu Miasta,
pokój 82 i 83. Tel. 701 76 60
Jak zawsze dla szkoły wykazującej się największą inicjatywą w promowaniu oraz przeprowadzaniu akcji przewidywana jest nagroda rzeczowa.
Dziękując za dotychczasowe poparcie dla idei „sprzątania świata”
zapraszamy
do
uczestnictwa
w Sprzątaniu Świata - Polska 2003.

Pamięci
braci Czapskich
W 59. rocznicę pacyfikacji Chojnowa 31 sierpnia odbyła się na polanie w lesie przy pomnikach Braci
Czapskich i pułku „Baszta” msza polowa, z udziałem
pocztów sztandarowych oraz chóru Lira. Mieszkańcy
Chojnowa i okolicznych wsi co roku składają w tym
miejscu kwiaty, by uczcić śmierć pomordowanych
przez okupanta w 1944 roku mieszkańców.

Wspólne zdjęcie przed Urzędem Gminy w Łososinie Dolnej

przygotowałyśmy jest wycieczka naszą piaseczyńską kolejka wąskotorową do Tarczyna - zdradza szczegóły
wizyty pani Teresa. Poza tym zobaczą ona Piaseczno, gminą oraz okolice m. in.: Wilanów, Konstancin,
Górę Kalwarię. Goście ze Złotokłosu w trakcie swojej wizyty zamieszkają w domach gospodyń ze Zlotokłosu.
Koło Gospodyń Wiejskich
w Złotokłosie istnieje już blisko 20
lat. Do koła należy obecnie 35 pań ze
Zlotokłosu, Henrykowa i Szczak. Początkowo gospodynie spotykały
się u siebie w domach, korzystały
też z pomieszczeń
szkolnych. Teraz
spotykają
się
w domu kultury
w Złotokłosie,
w którego budowie i wykończeniu bardzo aktywnie uczestniczyły.
Gospodynie ze Złotoklosu z wieńcem dożynkowym

W pierwszych latach działalności
panie doszkalały się w kroju, szyciu,
gotowaniu, dekorowaniu stołów. Przy tych pracach zaczęłyśmy sobie
podśpiewywać i tak powstał nasz zespół śpiewaczy „Kłosowianki” wspomina pani Teresa. Początkowo
gospodynie występowały na własnych imprezach organizowanych
m. in. z okazji Swiąt, Dnia Kobiet,
Dnia Dziecka, Dnia Babci, Seniora
i rocznic państwowych. Na tych
spotkaniach obecni bywali zaproszeni przedstawiciele władz i organizacji, którzy zachęcili panie do
wyjścia ze śpiewem „na zewnątrz”.
Od tej pory gospodynie ze Złotokłosu uczestniczą w uroczystościach
gminnych, dożynkach wojewódzkich. Występowały też w „Lecie
z radiem”, na festiwalu w Kazimierzu Dolnym, w konkursie seniorów
w Warszawie, w przeglądach piosenek ludowych, Do ciekawostek zaliczyć można wspólne śpiewanie
z Danutą Rin oraz wizytę Wioletty
Willas w Złotokłosie.
red.

fot. Ł. Wyleziński
We mszy polowej uczestniczyło ponad 200 mieszkańców Chojnowa i okolicznych wsi

Chojnów, otoczony lasami,
z racji swego położenia stanowił
w czasie II wojny światowej doskonały teren dla organizacji niepodległościowych, które przygotowywały tu swoich ludzi do walki z okupantem. Stąd też wyruszyć miały oddziały partyzantów,
by wspomóc powstańców w Warszawie. Niemcy zdawali sobie doskonale sprawę z zagrożenia ze
strony chojnowskiego zgrupowania, które miało się przyłączyć do
oddziałów już walczących w Warszawie. Stąd ich decyzja o uderzeniu na Chojnów i rozprawieniu się ze znaczną siłą zgromadzoną właśnie w Lasach Chojnowskich i samym Chojnowie.
Niemcy spacyfikowali wieś, paląc
domy i zabudowania gospodarcze. Podczas akcji zabito 23 męż-

czyzn, mieszkańców Chojnowa.
W wyniku pacyfikacji znaczne siły powstańcze wyszły z lasów
i dołączyły do oddziałów Kieleckiej Dywizji AK. Brały z nią
udział w walkach pod Iłżą, Wąchockiem i w innych rejonach
Kielecczyzny. Część sił powstańczych zdołała się przebić do Warszawy i brały one udział w walkach na Czerniakowie.
Po wojnie przystąpiono do
odbudowy zniszczeń spowodowanych przez niemiecką pacyfikację. Ustalono, że wśród zabitych
23 mieszkańców Chojnowa aż
pięciu było braćmi. Dla uczczenia
pamięci braci Czapskich zbudowano skromny pomnik przy szosie do Sobikowa, naprzeciw ich
rodzinnego domu w Chojnowie.
red.
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Nowe gimnazjum w Piasecznie
Czym wyróżniać będzie się
nowa szkoła? - pytamy dyrektor Gimnazjum nr 2 panią
Agnieszkę Malarczyk
- Nowa szkoła jest ze wszech
miar nowoczesna. Nie chodzi tylko
o nowy budynek ale i o podejście do
młodzieży oraz priorytety jakie postawiliśmy przed sobą. Przede
wszystkim szkoła ma być bezpieczna
i przyjazna dla ucznia. Zarówno na
zewnątrz jak i wewnątrz budynku zainstalowany jest system monitoringu, a przy głównym wejściu znajduje
się portiernia gdzie odnotowywane
są wszystkie wejścia osób z zewnątrz.
W tym roku naukę podjęło
w naszej szkole 430 uczniów. Są to
pierwszoklasiści oraz uczniowie
z poprzedniego Gimnazjum nr
2 oraz Gimnazjum nr 3 z Zalesia
Dolnego. Utworzone zostały dla
nich 22 oddziały, a średnio do klasy
uczęszczać będzie 20 uczniów.
Szkoła jest bogato wyposażona.
Oprócz tradycyjnych klas, mamy
nowocześnie wyposażone pracownie: informatyczną, multimedialną-językową, fizyczną, chemiczną,
biologiczną i techniczną. Do dyspozycji uczniów jest także nowoczesna
hala sportowa, siłownia, sala rehabilitacyjna, biblioteka, świetlica, stołówka i zespół boisk. Uczniowie ob-

Patrycja i Kasia
To bardzo ładna szkoła, wszystko pachnie nowością, aż strach się oprzeć
o ściany, żeby nie pobrudzić (śmiech). Ale cieszy nas, że zamontowane są tu
wszędzie kamery i jest szansa, że tak pozostanie na długo, nie będzie aktów wandalizmu czy malowania napisów na ścianach. Cały budynek robi wrażenie - jest
ogromny! Jest tu dużo miejsca i przestrzeni zarówno na korytarzach, jak i wokół samej szkoły. Kolor szkoły też nam się podoba, w ogóle wygląda magicznie,
trochę jak Akademia Pana Kleksa, a nie zwykła szkoła, do jakiej przywykłyśmy.

fot. M. Kucharski

jęci są opieką pedagoga, psychologa
i pielęgniarki a dla wszystkich zainteresowanych przygotowaliśmy dużą
gamę bezpłatnych zajęć dodatkowych w ramach kół zainteresowań:
polonistycznego, matematycznego,
informatycznego, fizycznego, chemicznego, historycznego, geograficznego oraz języków: angielskiego,
niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego. W przyszłym roku szkolnym planujemy ponadto rozpoczęcie nauki języka włoskiego i rosyjskiego. Stawiamy na języki, bo chce-

my aby nasza młodzież miała ułatwione kontakty w Zjednoczonej
Europie. Prowadzimy również zajęcia wyrównawcze z języka polskiego,
matematyki, fizyki, chemii, języków
obcych oraz gimnastykę korekcyjną.
W szkole działa kółko fotograficzne
oraz szkolny klub europejski.
Chcemy aby poziom edukacyjny
szkoły dorównywał nowoczesnemu
zapleczu i by ta placówka na miarę
XXI wieku była wizytówką dla całej
gminy.

Marta i Emilia
Chcemy dodać, że bardzo sympatyczni są też nauczyciele, chyba uskrzydleni
nowym budynkiem. W większości to nauczyciele z poprzedniej szkoły, ale są też
nowi i trzeba będzie się do nich powoli przyzwyczaić. Z poprzedniej szkoły jest
też większość osób w klasie, więc jesteśmy już zgrani ze sobą i nie ma tak, że ktoś
stoi z boku czy nie ma z nim kontaktu. Czekamy zresztą z niecierpliwością na
zaplanowaną wycieczkę integracyjną, gdzie poznamy się jeszcze lepiej.

O szkole
Nowe gimnazjum ma 20 sal lekcyjnych, w tym pracownie: chemiczną, fizyczną i biologiczną. W szkole
przygotowana też została specjalnie wyposażona sala komputerowa oraz sala do nauki języków obcych z multimedialnymi stanowiskami. Na terenie szkoły mieści się biblioteka oraz sala gimnastyczna o wymiarach 39
x 21 m, która ma m. in. elektroniczną tablicę wyników. Obiekt wyposażony jest zarówno w wewnętrzny, jak
i zewnętrzny monitoring, jest też w całości nagłośniony. W szkole mieści się stołówka, a kuchnia przygotowana jest do wydawania 250 posiłków dziennie.
Teren szkoły zajmuje powierzchnię 4,5 ha i zlokalizowany jest w miejscu dawnego targowiska zbożowego. Powierzchnia użytkowa szkoły wynosi 4 243 m kw., zaś jego kubatura 29 252 m sześc. Dwukondygnacyjny budynek w najwyższym punkcie mierzy 12,6 m. Obiekt posiada specjalne podjazdy i jego pierwszy poziom przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji, który wyniósł 9 mln zł, w całości pokryty został ze środków własnych gminy Piaseczno.

Mateusz i Piotrek
Fajny piknik! Dobrze, że nie zanudzano nas zbytnio jakimiś długimi
apelami, tylko zorganizowano grilla, napoje i muzykę dla młodzieży. Niestety,
zaraz trzeba będzie zmykać, bo nadchodzą chmury i chyba lunie. Szkoła jest w
porządku, bardzo ładna. Tylko kolor jakiś taki... Wolałbym szary albo zielony,
ale dziewczynom ten się chyba podoba. Mamy też nadzieję, że już niedługo
będzie gotowe boisko do nogi, bo na razie nie widzę bramek.

fot. Ł. Wyleziński

CMYK

Magda i Agnieszka
To jest szkoła! Naprawdę miło popatrzeć, myślę, że miło też będzie do niej
chodzić. To chyba najładniejszy budynek w gminie. Widać, że spieszono się z
oddaniem szkoły na czas, ale trawniki chyba nie mają szans urosnąć w tym
roku. Wszystko tu wygląda nowocześnie, a sala gimnastyczna ma idealną
nawierzchnię do ćwiczeń, co minimalizuje ryzyko kontuzji. Podczas występów
przed szkołą na kostce brukowej nie mogłyśmy pokazać tych
najatrakcyjniejszych figur i skoków, na sali gimnastycznej nie będzie takich
problemów [Magda jest jedną z zawodniczek zespołu tańca sportowego
Grawitacja, który dał swój występ podczas uroczystości otwarcia szkoły - red.].
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Kolonia zuchowa

Podróż dookoła świata
Nazywam się Obieżyświat
i chciałbym wam opowiedzieć
o mojej ostatniej przygodzie.
Wiele w życiu przeszedłem, dlatego spragniony spokoju zostałem lokajem u statecznego
dżentelmena, pana Fileasa Fogga. Niestety, 16 lipca tego roku
mój pan, razem z zuchami przebywającymi na kolonii w Lucieniu, postanowił przyjąć zakład
i wyruszyć w podróż dookoła
świata. I to nie w 80 dni - jak to
opisał pan Juliusz Verne - ale
w 16, bo tyle miała trwać kolonia zuchowa.
W podróż tę wyruszyły zuchy
z następujących gromad zuchowych: 108. GZ Słoneczne Promyki z Piaseczna, 126. GZ Podniebne Ptaki z Gołkowa, 128.
GZ Leśne Ludki ze Złotokłosu,
149. GZ Biedronki z Jazgarzewa
oraz 150. GZ NS Wesołe Słoneczka ze Łbisk.
Już pierwszego dnia naszej wyprawy gromady wymyśliły swoje
kolonijne nazwy i w ten sposób
Biedronki stały się Czarnymi Stopami, Wesołe Słoneczka zamieniły się w Wesołe Smoki, Leśne
Ludki i Słoneczne Promyki przybrały nazwę Ludy Wschodu,
a Podniebne Ptaki - nazwę Czerwonos Indianos.
Na początku płynęliśmy parostatkiem do Suezu. Po drodze zuchy, które po raz pierwszy wyjechały na kolonię zuchową, przeżyły swój chrzest morski. Po dotarciu do brzegów Afryki przywitał
nas jej mieszkaniec, który nauczył
nas kilku piosenek i pląsów ze
swojego kontynentu.
Kolejne dwa dni spędziliśmy
w Indiach. Braliśmy udział

w grze „Oswobodzenie Audy”,
podczas której spotkaliśmy fakira, bajaderę, hodowcę słoni,
bramina, dwór maharadży, tygrysa i świętą krowę. Udało nam
się uwolnić Audę, która wyruszyła z nami w dalszą podróż.
Uczestniczyliśmy też w Wielkim
Konkursie Śpiewaków zorganizowanym przez samego mahara-
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Wrzesień 1939 r.

fot. Ł. Wyleziński

dżę. W niedzielę wieczorem
spotkaliśmy się z harcerzami na
ognisku.
Następnym krajem, do jakiego
dotarliśmy, były Chiny. W Chinach wykonaliśmy smoki na Wielkie Święto Smoków, graliśmy
w chińczyka, go i żywe warcaby
podczas turnieju gier stolikowych,
układaliśmy scenki „po chińsku”.
Udało nam się też wrócić na trochę do Polski, aby zwiedzić Płock.
W Japonii poznaliśmy sztukę
składania papieru origami, mieliśmy zajęcia w Szkole Tańca
i sprawdziliśmy swoją wiedze na
temat zwierząt Azji. Odbyły się też
Wybory Najsprawniejszych Akrobatów i Akrobatek. Najlepsi okazali się Iza i Damian.
Do tej pory nasza podróż
przebiegała zgodnie z planem.
Niestety, dziesiątego dnia wyprawy zostaliśmy zaatakowani
przez plemię Siuksów dowodzone przez wodza Bolące Oko.
Porwali oni kilku uczestników
naszej wyprawy. Na szczęście,
gdy przedstawiliśmy Radzie Ple-

mienia nasze waleczne czyny,
jeńcy zostali wypuszczeni, a my
zakopaliśmy topór wojenny
i wypaliliśmy z plemieniem
Siuksów fajkę pokoju. Indianie
przyjęli nas do plemienia,
otrzymaliśmy indiańskie imiona, zbudowaliśmy własne wigwamy, tańczyliśmy tańce indiańskie, polowaliśmy na bizo-

na, braliśmy udział w Święcie
Słońca. Odbyły się też śluby
oraz gra fabularyzowana „Dookoła Świata” przedstawiająca
całą naszą podróż. Podczas pobytu u Indian nastąpiło także
oberwanie chmury i musieliśmy
ratować cały nasz dobytek (dobrze, że Oliwka i Tomcio mieli
wiaderka i łopatki).
Na szczęście udało nam się
okrążyć świat w 16 dni i zwyciężyć
zakład. Ostatniego wieczoru zakończyliśmy naszą podróż kominkiem pożegnalnym.
Nie była to łatwa podróż, ale
w tym czasie dobrze się poznaliśmy i przeżyliśmy wiele przygód.
Zuchy zdobyły sprawności zespołowe Podróżnik i Indianin oraz
wiele sprawności indywidualnych. 10 zuchów złożyło Obietnicę Zucha, dwóch zdobyło
I gwiazdkę zucha ochoczego,
a trzech II gwiazdkę zucha
sprawnego. Drużynowe i przyboczni mieli okazję zobaczyć
swoje zuszki w wielu nowych sytuacjach, jakich nie da się stworzyć na zbiórkach w ciągu roku.
Na koniec moich wspomnień
kolonijnych pragnę podziękować
za tę podróż wszystkim zuchom za ich wyobraźnię i wspaniałe
poczucie humoru, dzięki którym
mogliśmy się razem bawić. Najmocniej zaś chcę podziękować
niezastąpionym druhnom i druhom: dwóm Najweselszym Smokom (dh Marysi i dh Lodzi),
Słodkiej Japonce (dh Agnieszce),
Przybyszowi z Afryki (dh Dorocie),
wspaniałym
wodzom
o imionach: Wielki Mokasyn (dh
Oldze), Bolące Oko (dh Justynie), Przybywająca za późno (dh
Ani) oraz Bajaderze (dh Martynie), Maharadży (dh Asi), Świętej
Krowie (dh Karolinie), Fakirowi
(dh Michałowi), Hodowcy Słoni
(dh Tomkowi) i Audzie (dh Iwonie). Dzięki Wam ta kolonia była
dla wszystkich wspaniałą zabawą.
Do zobaczenia za rok, na pewno już w nowych wcieleniach.
Wasz Obieżyświat, czyli
Dorota

Przed kwaterą wojenną na cmentarzu parafialnym w Piasecznie, odbyły się uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych oraz złożeniu wiązanek przez przedstawicieli władz lokalnych, piaseczyńskich organizacji i stowarzyszeń, mszę polową w intencji poległych w 1939 roku żołnierzy odprawił ks. dziekan Tadeusz Sowa. W drugiej części uroczystości, która odbyła się
w Ośrodku Kultury, chór „Lira” zaprezentował wiązankę pieśni patriotycznych.

Hitler, ośmielony brakiem reakcji państw zachodnich na zajęcie Austrii i Czechosłowacji, wystąpił z żądaniami wobec Polski
dotyczącymi korytarza do Prus
Wschodnich i przyłączenia Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy.
Żądania Hitlera wobec Polski
znalazły znamienną odpowiedź
w polskim Sejmie. Minister Beck
powiedział: „... pokój jest wielką
wartością, ale jeszcze większą
wartością dla nas jest honor, dlatego musimy powiedzieć, nie
znamy pokoju za wszelką cenę”.
W sierpniu 1939 r. zawarto
układ, znany pod nazwą Pakt
Ribbentrop-Mołotow, z tajną
klauzulą, wedle której Hitler
i Stalin podzielili między siebie
Polskę. Był to już w naszej historii czwarty rozbiór Polski.
Pierwszego września 1939 roku uderzyły na Polskę przeważające siły niemieckie. Polska
pierwsza w Europie podjęła walkę z Hitlerem. Armia polska, pomimo zdecydowanej przewagi
technicznej najeźdźcy, walczyła
ponad miesiąc. Walki ustały dopiero na początku października.
Żołnierze i oficerowie wykazali
patriotyzm i hart ducha. Do historii przeszła m. in. obrona Westerplatte, Warszawy, twierdzy
Modlin i wielu innych miejsc. Ar-

mia polska cofała się pod naporem armii niemieckiej na
wschód, gdzie planowano dalszy
opór. Nasi sojusznicy - Anglia
i Francja - pomimo wypowiedzenia Niemcom wojny, nie podjęli
żadnych konkretnych działań militarnych na Zachodzie. Sukcesem Polski było jednak to, że
wojna z Polską nabrała charakteru międzynarodowego, a nie lokalnego. Stalin, widząc brak reakcji Anglii i Francji, wydał rozkaz niespodziewanego dla nas
uderzenia na wschodnie tereny
Polski. 17 września pomimo zaskoczenia agresją sowiecką Korpus Ochrony Pogranicza, niektóre oddziały Wojska Polskiego
oraz ludność cywilna, np.
w Grodnie, podjęły nierówną
walkę z wrogiem. Oddziały sowieckie starały się odciąć Polskę
od granicy rumuńskiej, dlatego
rząd Rzeczypospolitej podjął decyzję przejścia z częścią oddziałów polskich do Rumunii, gdzie
zostali internowani. Rozpoczęła
się okupacja Polski przez dwóch
wrogów, którzy ze sobą współpracowali, m. in. w zakresie zwalczania organizacji konspiracyjnych, aż do ataku Niemców na
Związek Radziecki w czerwcu
1941 roku.
Wojciech Tęsny

Następcy Psa Cywila

Sułkowice 2003
W Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach - miejscu, gdzie niegdyś
szkolił się m. in. Pies Cywil - odbyły się w dniach 1-5 września Kynologiczne Mistrzostwa Policji oraz Zawody Przewodników i Psów Specjalnych Policji wytresowanych do wyszukiwania zapachów narkotyków. Na specjalnej
uroczystości w trakcie ostatniego dnia mistrzostw wręczane były nagrody
dla najlepszych zawodników. Jedną z nich (trzy aparaty fotograficzne - za
zajęcie drużynowo III miejsca) ufundował burmistrz Piaseczna. Po części
oficjalnej zawodów odbyły się pokazy tresury psów oraz sprawności użytkowej koni policyjnych, a także wystawa psów rasowych i wystawa sprzętu
specjalistycznego wykorzystywanego w tresurze psów służbowych.

CMYK
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Wspomnienia z „Platerówki”

Pan Banarski
Nazywałyśmy go Miś. Istotnie sylwetka jego przypominała popularnego
dziś telewizyjnego Misia Kuleczkę. Pan Banarski należał do tych rzadkich
nauczycieli, którzy nigdy w stosunku do uczennic nie tracili równowagi.
Okrągłą jego twarz zdobił zawsze dobrotliwy, trochę ironiczny uśmieszek.
Z tym uśmiechem stawiał zarówno sprawiedliwie dwóje jak i rzadkie
czwórki. Piątki bodaj zdobywała tylko wspaniała matematyczka, córka profesora politechniki, Janka Rybaszyńska. Innych piątek nie pamiętam. Pan
Banarski - jak to dziś oceniam z perspektywy czasu, traktował nas z sympatycznym dystansem. Często pokpiwał sobie z nas życzliwie i bez złośliwości. Miał duże poczucie humoru i za to oraz za spokój i obiektywizm z jakim stawiał oceny lubiłyśmy go bardzo.
Mówił wolno, trochę przez nos i dowcipne docinki - choć z uśmiechem, wygłaszał właśnie tym trochę uroczystym tonem.
On jeden z całego pedagogicznego grona zwracał się do nas po nazwisku. A dziewczęta, mające jednakowe nazwiska (Stankiewiczówny i bliźniaczki Wojciechowskie) wzywał do odpowiedzi wymieniając całe imię.
Nauczycielki używały imion w domowych skrótach: Zosia, Marysia czy Hala, dodając nazwisko. W wyższych klasach nauczyciele - mężczyźni zwracali się przez „pani”. Prócz pana Berdzewskiego, który był chyba nieśmiały
i mówił do nas czerwieniąc się i jąkając: „niech powie”.
Pan Banarski, wzywając do odpowiedzi, wymieniał nazwisko. I to było
jednym z przejawów odwago-dystansu z jakim nas traktował. Pamiętam zabawny epizod z dwiema koleżankami, które w wyższych klasach, dzieląc ze
sobą ławkę, ściśle współpracowały podczas klasówek. Jedna z nich Hania
„Iksińska”, lotniejsza, rozwiązywała zwykle zadania, zaś Irka, bardziej systematyczna, wykonywała działania. Pan Banarski, przechadzając się po klasie,
zwalniał kroku przy ich ławce i z poza okularów błyskał ironicznym spojrzeniem na leżące na pulpicie zeszyty i... nic nie mówił. Aż raz, przy którejś
tam z rzędu klasówce, Hankę poniosła nieco fantazja i rozwiązanie zadania
niefortunnie obiegło od reguł oficjalnej matematyki, a Irka sumiennie, jak
zwykle, wykonała do tego dziwnego rozwiązania potrzebne działania. Na
następnej lekcji pan Banarski z dużym rozradowaniem położył na katedrze
plik zeszytów z poprawionymi klasówkami.
- Spółka Iksińska i Igrekowska do tablicy - zarządził wyjątkowo nowym
głosem. Struchlałe dziewczynki stanęły przed obliczem Misia.
- No i cóżeście takiego wymyśliły? - Iksińska wytłumacz klasie na tablicy
swój pomysł. A ty Igrekowska działania wykonałaś prawidłowo. Ale ananas
z ciebie, Iksińska.
Przez kilka dni klasa nazywała Iksińską ananasem, potem dziewczęta zapomniały, ale pan Banarski, wiedząc, że Hanka ma zamiar na maturze zdawać piśmienny z matematyki, specjalnie się nią opiekował.
Doskonale znał słabości swoich uczennic i wiedział, że Hanka rozumuje
prawidłowo, ale często popełnia błędy wynikające z nieuwagi. Więc podczas klasówek stawał przy niej i tropiąc potknięcia, bez słownych komentarzy, kładł na zeszycie palec w miejscu, gdzie dostrzegał omyłkę. Na maturze tez zajrzał do arkuszu Hanki. Palca nie położył, ale powiedział: „ No,
no”. Hance zdawało się, że idzie jej świetnie, ale usłyszawszy owe' no, no',
zaczęła szukać błędu i nie mogła go wykryć. Zrozpaczona położyła pióro
i siedziała bez ruchu.
- Nie ma żadnego błędu, wyjdź, napij się wody i pisz dalej.
Dziewczęta swoich nauczycieli czasem ozdabiały legendami. Ponieważ
bardzo lubiły łagodną i serdeczną panią Jadwigę Turowicz, obdarzyły
w swej wyobraźni ja Misia wzajemnym afektem.
Niestety, życie nie podjęło inicjatywy uczennic. Pan Banarski ożenił się
istotnie, ale z kimś zupełnie innym, a pani Turowicz pozostała samotna.
Kiedy myślę „szkoła” - widzę Misia, jego okrągłą, zacną twarz i błyszczące
za okularami z lekka ironiczne, dobre oczy.
Tak mi przykro, że jest tylko naszym wspomnieniem i że nie potrafię tego wspomnienia przekazać dalej, tym co przyjdą po nas.
A Miś zasłużył na ludzką pamięć.
Halina Głębocka - Bielecka
Matura 1929
Ze wspomnień „Szkoły nas Ziemiańską”

Akcja Poboru Krwi
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Piasecznie organizuje 18 września (czwartek) w godz. 9:30 16:00 Akcję Poboru Krwi. Odbędzie się ona na Placu Piłsudskiego w Piasecznie.
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Informacja Urzędu Skarbowego w Piasecznie
W związku z wejściem w życie w dniu 1 września 2003r.
ustawy z dnia 27 czerwca
2003r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz zmianie niektórych
ustaw regulujących zadania
i kompetencje organów oraz
organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U.
Nr 137 poz. 1302) dotychczasowe zadania urzędów skarbowych i izb skarbowych oraz
urzędów kontroli skarbowej
w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym oraz
szczególnego nadzoru podatkowego przejmują naczelnicy
urzędów celnych oaz dyrektorzy izb celnych.
Od dnia 1 września 2003r.
na obszarze powiatu piaseczyńskiego zadania w zakresie:
I podatku akcyzowego w obrocie krajowym jako organ pierwszej instancji oraz szczególny
nadzór podatkowy wykonuje
Naczelnik Urzędu Celnego
IV w Warszawie, ul. Łączna
8, 00-900 Warszawa

II podatku akcyzowego w obrocie krajowym oraz jako organ
odwoławczy wykonuje Dyrektor Izby Celnej w Warszawie, ul. Modlińska 4, 03-216
Warszawa
II wydawania i sprzedaży banderol lub wydawania upoważnień
do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych wykonuje Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie Sekcja
Znaków Skarbowych Akcyzy
zlokalizowana przy ul. Modlińskiej 4, 03-216 Warszawa
Deklaracje podatku akcyzowego należy złożyć:
- za sierpień 2003r. we właściwym w tym miesiącu urzędzie
skarbowym,
- za wrzesień 2003r. i miesiące następne we właściwym
urzędzie celnym.
Wpłat podatku akcyzowego należy dokonywać:
- za sierpień 2003r. na rachunek właściwego w tym miesiącu
urzędu skarbowego,
- za wrzesień 2003r. i miesiące następne na rachunek Izby
Celnej.

Zgłoszenie rejestracyjne
Podatnicy podatku akcyzowego wykonujący działalność gospodarczą w dniu
1 września 2003r. dokonują
rejestracji poprzez złożenie
naczelnikowi urzędu celnego
właściwemu w sprawach podatku akcyzowego zgłoszenia
rejestracyjnego wraz z pierwszą deklaracją podatku akcyzowego (za wrzesień) według wzoru określonego
w rozporządzeniu Ministra
Finansów.

Informacje telefoniczne
w zakresie przejęcia przez naczelników urzędów celnych i
dyrektorów izb celnych zadań
urzędów skarbowych i izb skarbowych oraz urzędów kontroli
skarbowej w zakresie podatku
akcyzowego i szczególnego nadzoru podatkowego można uzyskać w godz. 8oo - 15oo
- w Urzędzie Celnym IV
w Warszawie tel. (0-22) 54813-08.
- w Izbie Celnej w Warszawie
tel. (022) 510-47-19, 510-49-15.

Przetarg
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5, woj. mazowieckie, pow. Piaseczyński, tel. 756 70 41 wew. 380, fax 756
70 49, e-mail: rzp@gmina-piaseczno.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont Przychodni Rejonowej Nr 2 w Gołkowie - wymiana okien
Miejsce realizacji: Gołków. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Termin realizacji (wymagany) - 30.10.2003 r.
Termin realizacji (pożądany) -30.10.2003 r.
Wadium - nie jest wymagane
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 12 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.
Kościuszki 5 pokój 102, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Piotr Borkowski, tel. 7017654, w godz. 8.30-15.30.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pokój 102.
Termin składania ofert upływa dnia 16.09.2003 o godzinie 9:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.09.2003 o godzinie 9:15 w siedzibie
zamawiającego, lok. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych,
spełniający warunki dodatkowe: wymienione w SIWZ.

Przetarg
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5, woj. mazowieckie, pow. Piaseczyński, tel. 756 70 41 wew. 380, fax 756
70 49, e-mail: rzp@gmina-piaseczno.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego
modernizacji oczyszczalni ścieków „Głosków” w Bąkówce
Miejsce realizacji: Bąkówka. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Termin realizacji (wymagany) - 15.12.2003 r.. Termin realizacji (pożądany) -15.12.2003 r.
Wadium - nie jest wymagane
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 12 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.
Kościuszki 5 pokój 102, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Piotr Borkowski, tel. 7017654, w godz. 8.30-15.30.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pokój 102.
Termin składania ofert upływa dnia 23.09.2003 o godzinie 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.09.2003 o godzinie 11:15 w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych,
spełniający warunki dodatkowe: wymienione w SIWZ.
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Ogłoszenia drobne
Dam pracę
❖ Agentom ubezpieczeniowym, kandydatów
przyuczę do zawodu. Tel. 0 602 730 266
❖ Dam zajęcia stałe lub dodatkowe osobom
odpowiedzialnym i samodzielnym. Tel. 0 607 535 853
❖ Zatrudnię fryzjerkę, kosmetyczkę
w Piasecznie. Tel. 0 601 417 471
❖ Zatrudnię kucharkę w przedszkolu
niepublicznym w Piasecznie. Tel. 0 503 171 741
❖ Pizzeria w Tarczynie zatrudni kucharzy oraz
osoby do rozwożenia pizzy. Tel. 0 601 417 471
❖ Zatrudnię do sprzątania w domu - 4 godz
dziennie. Tel. 757 80 50
❖ Zatrudnię pielęgniarkę do Ośrodka Poprawy
Kondycji Fizycznej w Konstancinie. Tel. 648 72 36
❖ Zatrudnię nauczycielkę do przedszkola
niepublicznego w Piasecznie. Tel. 0 503 171 741
❖ Przedstawicielom handlowym do firmy
telekomunikacyjnej Tel. 0 608 668 980 dzwonić
w godzinach od 14 do 16
❖ Do restauracji Pizza Pai zatrudnimy
kierowców z własnym samochodem do
rozwożenia pizzy oraz pracowników restauracji.
Kandydatury wraz z CV prosimy składać w
restauracji Pizza Pai w Centrum Handlowym
Auchan w Piasecznie ul. Puławska 46.

Szukam pracy
❖ Inwalida I grupy, młody, dyspozycyjny,
sprawny, kurs komputerowy - poszukuje pracy.
Tel. 756 83 97
❖ Absolwent handlu zagranicznego podejmie
stałą pracę. Tel. 750 76 92

❖ 55-letni, samotny, matura poszukuje pracy:
jako dozorca; handlu, ogrodnictwo, prace
porządkowe, opieka nad niepełnosprawnym lub
inne. Tel. grzecznościowy 736 81 18, prosić Piotra.
❖ Kierowca BC, świadectwo kwalifikacyjne,
może być na magazyn. Tel. grzecznościowy 756 56
68, 0602 558 708 (wiadomość dla Janusza)
❖ Młody, uprawnienia na wózki widłowe, znajomość
stolarki podejmie pracę fizyczną. Tel. 750 06 04
❖ Złota rączka, uprawnienia na wózek widłowy,
prawo jazdy kat. B i świadectwo kwalifikacyjne,
nie palący nie pijący tel. 0 604 275 402
❖ Gipsiarz, malarz, tapeciarz - ścianki, sufity,
poddasza, szuka pracy w firmie budowlanej (10
lat pracy w Niemczech). Piaseczno
tel. 737 18 44, 0 505 811 769
❖ wykonuję prace ogrodowe (budowa
skalniaka, sprzątanie, wycinka piłą motorową).
Tel. 757 49 95
❖ Kierowca 30 lat, prawo jazdy B,C +
świadectwo kwalifikacji. Tel. 0 503 471 422
❖ Elektryk 30 lat, uprawnienia SEP do 1KV
(konserwacja). Tel. 0 503 471 422
❖ Szukam pracy dwa, trzy razy w tygodniu opieka nad starszą osobą, dzieckiem, sprzątanie.
Tel. 750 06 04
❖ Szukam pracy - specjalność obróbka
skrawaniem. Tel. 757 36 50
❖ Zaopiekuję się dzieckiem - doświadczenie.
Tel. 757 66 09
❖ Zaopiekuję się dzieckiem - referencje. Tel. 717 21 69
❖ Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu.
Tel. 750 06 68
❖ Zaopiekuje się dzieckiem - Tel. 716-40-62
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INFORMATOR
Dyżury radnych
Rady Miejskiej w Piasecznie

Nieruchomości
❖ Działka pracownicza ok. 400 m kw.,
Głosków-Runów - sprzedam. Tel. 750 33 83
❖ Sprzedam działkę budowlaną w Prace Duże gmina Tarczyn o pow. 1800 m kw.. Tel. 797-75-56

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Wierzchowski oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pani Anna Płocica i Pan Jerzy Madej
przyjmują w każdy poniedziałek w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miasta

❖ Sprzedam działkę budowlaną (1000 m kw.)
- ul. Fabryczna, gmina Lesznowola (przy trasie
na Magdalenkę). Media: gaz, woda, prąd. Cena
23 dol. za m kw. Tel. 0 606 653 937

i Gminy Piaseczno od godz. 16 do 17

Inne

2. Burzyński Gerard - pierwsza niedziela miesiąca w sali parafialnej przy Kościele

1. Brinken Jarosław - ostatni piątek miesiąca w Świetlicy OSP Bogatki od
godz. 19.30 do 20
w Zalesiu Dolnym od godz. 10 do 11 oraz w tą samą

❖ Tanie zestawy komputerowe, drukarki,
skanery i inne akcesoria. Serwis sprzętu
komputerowego. Zgrywanie z kaset VHS na DVD,
VCD,S-VCD Tel. 0 607 414 118

niedzielę od godz. 12.30 do 13.30 w sali Caritasu przy
kościele św. Anny w Piasecznie
3. Dziekanowski Paweł - pierwszy wtorek miesiąca w Biurze Rady Miejskiej
od godz. 17 do 18. Stały kontakt z mieszkańcami pod

❖ Glazurnictwo, Henryków Urocze. Tel. 726 97
63, 0 607 327 510
❖ Hydraulika. Tel. 785 42 00, 0 501 513 669
❖ Sprzedaż kręgów studziennych oraz
przepustów drogowych, biorę również nadzory
budowlane tel. 757-04-19
❖ Komputery, części, tuning PC. Tel. 0 505 463 771
❖ Przejażdżki konne w Henrykowie, Sławomir
Wysocki. Tel. 0501 377 127, 726 91 56

nr tel. 0501-13-13-76 oraz e-mail: pawel-dziekanowski@go2.pl
4. Flak Marek

Sportu i Rekreacji, ul. Sikorskiego 20
5. Kaczorowski Wojciech - pierwsza środa miesiąca od godz. 17 do 19 w
Zalesiu Górnym ul. Pionierów 50
6. Liwiński Jan
7. Mucha Zbigniew

❖ Sprzedam barakowóz na kołach. Tel. 0 602 844 747

8. Orłowska Grażyna

- ostatni poniedziałek miesiąca 13.30 - 14.30 w Ośrodku Kultury,
19-20.30 SP Nr 2 w Zalesiu Dolnym, tel. 756-20-32 (wieczorem)
- ostatni czwartek miesiąca w Szkole Podstawowej Nr 5
od godz. 16 do 17.30

9. Otręba Marcin

❖ Anglik- nauczyciel. Każdy poziom.
Tel. 0 600 911 656

- poniedziałki w Ratuszu (Urząd Stanu Cywilnego) w godz.
15-17, pierwszy wtorek miesiąca w godz. 14-16 w SP Nr 2
w Zalesiu Dolnym Pierwszy wtorek miesiąca w

❖ Nauka gry na pianinie dla dzieci tel. 0 691 338 754.

godz. 16.30-18 w Ośrodku Kultury w Piasecznie
Wtorki

Informator
URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO

- każdy pierwszy wtorek miesiąca w Biurze Rady Miejskiej
od godz. 17 do 18

❖ Przyjmę towar do sklepu przemysłowego w
Piasecznie 757 24 67
❖ Niemiecki, korepetycje z możliwością
dojazdu. Tel. 715 34 01

- każdy wtorek od godz. 14 do 15 w Gminnym Ośrodku

16-18

Dom

Nauczyciela

w

ul. Kościuszki 5,
tel. 70-17-500
STAROSTWO POWIATOWE
ul. Chyliczkowska 14,
tel. 757-20-60
URZĄD SKARBOWY
ul. Czajewicza 2/4,
tel. 756-29-87
POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Szkolna 20
tel. 756-73-61
ZUS ODDZIAŁ PIASECZNO
ul. Puławska 34,
tel. 757-02-51
PROKURATURA REJONOWA
ul. Wojska Polskiego 54,
tel. 756-71-92
STRAŻ MIEJSKA
ul. Kościuszki 5,
tel. 750-21-60,
756-70-41 do 48 wew. 129, 310
POLICJA
pl. Piłsudskiego 9,
tel. 756-70-16
KOMISARIAT w Zalesiu Górnym
ul. Jelonka 2,
tel. 757-87-96
STRAŻ POŻARNA
ul. Staszica 19,
tel. 756-72-43
POGOTOWIE RATUNKOWE
ul. Kościuszki 9,
tel. 756-75-11
SZPITAL
ul. Mickiewicza 39,
tel. 756-74-51
NOCNA POMOC LEKARSKA
tel. 756-73-73
PORADNIA KARDIOLOGICZNA
tel. 757-01-14
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA NR 1 ul. Mickiewicza 39,
tel. 757-01-18
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA NR 2 ul. Puławska 42,
tel.716-52-68
PORADNIA ALERGOLOGICZNA
tel. 750-60-26
FIZYKOTERAPIA
tel.757 00 77
WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA w Głoskowie ul. Górna 20,
tel. 757-81-83

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA w Zalesiu Górnym ul. Złotej Jesieni 1,
tel. 756-52-45
WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA ZŁOTOKŁOS ul. Runowska 1,
tel. 756-92-18
STOCER
tel. 754-02-50
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
tel. 756-46-20
POGOTOWIE GAZOWE
tel. 750-38-85
POGOTOWIE ENERGETYCZNE
tel. 756-30-53
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE
miasto Piaseczno:
tel. 757-04-02,
gmina:
756-59-98, 0 601 333 353
Obsługuje: Zalesie Górne i Dolne, Siedliska, Żabieniec, Chylice,
Chyliczki, Gołków, Głosków, Wola Gołkowska, Mieszkowo, Antoninów,
Bobrowiec, Jazgarzew, Runów, Orzeszyn, Złotokłos, Grochowa
BIURO NAPRAW TELEFONÓW
tel. 756-72-31
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Sikorskiego 20
tel. 750 61 30 /50
OŚRODEK KULTURY
tel. 756-76-00
TAXI- PIASECZNO
tel. 756-20-10
Parafia pw. św. Anny w Piasecznie
tel. 756-77-31
Parafia pw. Matki Boskiej Różańcowej
w Piasecznie
tel. 757-21-62
Parafia pw. świętej Rodziny w Kamionce tel. 757-41-28
Parafia pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym
tel. 756-76-03
Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Żabieńcu tel. 757-01-03
Parafia O. Salezjanów p.w. NMP Wspomożenia Wiernych w Głoskowie
tel. 756-61-12
Parafia pw. św. Huberta w Zalesiu Górnym tel. 756-52-51
Parafia pw. Matki Bożej Łaskawej w Złotokłosie tel. 726-90-45
Parafia pw. św. Rocha w Jazgarzewie tel. 756-76-41
Parafia pw. św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu ul. Ogrodowa 3
Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Złotokłosie tel. 727-70-99
Parafia pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej tel. 757-06-10
Parafia pw. Bł. Urszuli Ledóchowskiej w Chyliczkach tel. 756-89-51

10. Rosłon Antoni

- pierwszy piątek miesiąca w godz. 17.30 - 18.30
w świetlicy w Woli Gołkowskiej

11. Rutkowski Andrzej - pierwszy czwartek każdego miesiąca
w godz.17-18 w Ośrodku Kultury w Piasecznie
12. Słowik Mariusz

- co drugi poniedziałek miesiąca od godz. 17 do 18
w Biurze Rady Miejskiej, tel. 0504 76 78 78

13. Szumigaj Henryk

- drugi wtorek miesiąca w godz.10-12 w budynku biura PSL
I piętro Piaseczno, ul.Ludowa 1

14. Świetlik Jacek

- pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16-18 w biurze
Rybackiego Zakładu Doświadczalnego Żabieniec, ul. Główna 48

15. Tarchalski Krzysztof - pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.17.30-18.30 w
Szkole Podstawowej

w Głoskowie w każdy czwartek w

godz. 13-14 w Biurze Rady Miejskiej. Tel. 0501 277 218
16.Witkowski Roman

- w każdy ostatni piątek miesiąca w godz.18-19 w Ośrodku
Kultury (świetlica) w Złotokłosie

17. Wójcik Wiesław

- drugi wtorek miesiąca od godz. 16 do 17 w Ośrodku
Kultury w Piasecznie, tel. k. 0505 42 97 21

18. Żegliński Jacek

- pierwszy czwartek miesiąca w godz.16-17
w Biurze Rady Miejskiej

Radna Województwa Mazowieckiego

Erwina Ryś-Ferens
zaprasza na dyżury w każdą
sobotę w godz. 12-14
Biuro radnej:
ul. Pelikanów 2c lok. Nr 7, Piaseczno
Tel. 0 601 550 057

Stopka redakcyjna
Aktualne urzędowe adresy e-mailowe:
urzad@gmina-piaseczno.pl
info@gmina-piaseczno.pl
Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Wierzchowski
wierzchowski@gmina-piaseczno.pl
Burmistrz Józef Zalewski
zalewski@gmina-piaseczno.pl

Piasecznie,

ul. Chyliczkowska 12 (tel. 756 72 88)

Wiceburmistrz Andrzej Swat
swat@gmina-piaseczno.pl

GMINA W SIECI:
www.gmina-piaseczno.pl

Współpraca: Michał Jeliński, Urszula
Juhanowicz, Ewa Hryniewicz, Magda Markuszewska

Wiceburmistrz Jacek Zwoliński
zwolinski@gmina-piaseczno.pl

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Redaktor naczelny: Andrzej Swat

Adres:
05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5 pok. 99
tel. 70 17 650

Zespół redakcyjny: Biuro Promocji i
Informacji (Daniel Putkiewicz, Łukasz
Wyleźiński, Michał Kucharski, Marta Pietrzak)

Za treść listów i ogłoszeń redakcja nie
odpowiada. Redakcja zastrzega sobie prawo do
skracania niezamówionych materiałów.

Rada Miejska
rada-miejska@gmina-piaseczno.pl

Skład, redakcja techniczna,
opracowanie graficzne:
Galia Reklama Poligrafia
Druk:
INTER-POLIGRAFIA S.A.
Ul. Nowogrodzka 84/86
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Kolejne sukcesy Grawitacji

ODWOŁANY KONCERT

Katarzyna Wis, 17-letnia zawodniczka KS Grawitacja, została drugą
wicemistrzynią świata w tańcu DISCO DANCE FREESTYLE.

Koncert Andrzeja Smolika w dniu 19 września został odwołany.
Wszystkich fanów bardzo przepraszamy.

Mistrzostwa świata w tańcu dyskotekowym
odbyły się w dniach 5-7 września w hali Arena w Poznaniu. Z sześcioosobowej reprezentacji Polski do finału weszły dwie zawodniczki:
Agnieszka Zalewska z Nidzicy na 8. miejscu
oraz Katarzyna Wis z Piaseczna, która zajęła 3.
miejsce. Jest to ogromny sukces Kasi oraz jej
trenerki Urszuli Strzeżek. Pozostali zawodnicy: Anna Wojciechowska zajęła 17. miejsce,
a Piotr Sypniewski i Paweł Płoski 7. miejsce
w swoich kategoriach.
Wyjazd zawodników i trenerów opłacił Ośrodek Kultury w Piasecznie.
Najbliższy turniej rankingowy - eliminacje
mistrzostw Polski w tańcu sportowym - odbędzie 20 września w hali GOSiR Piaseczno.
Można będzie podziwiać na nim wszystkich reprezentujących nas w Poznaniu zawodników.
Zapraszamy.
Więcej informacji o Grawitacji znajdą Państwo na stronie www.grawitacja.akcja.pl

OTWARCIE SEZONU KULTURALNEGO
12.09 (piątek) godz. 19.30 - ŚWIECZOWISKO - granie i śpiewanie przy
herbacie i świecach - sala OK, wstęp wolny
20.09 (sobota) godz. 12.00 - eliminacje Mistrzostw Polski w tańcu
sportowym - hala GOSiR ul. Sikorskiego 20 - wstęp wolny
godz. 21.30 - Maraton Filmowy
21.09 (niedziela) godz. 20.00 - spektakl „ŚWIATŁOWSTRĘT” - plac przed
Urzędem Miasta ul. Kościuszki 5
26.09 (piątek) godz. 11.15 - koncert Filharmonii Narodowej - Estrada Kameralna
Zapisy na zajęcia w Ośrodku Kultury (tel. 756 76 00 , 737 10 52)

fot. arch OK

PTTK Piaseczno i GOSiR Piaseczno
zapraszają 19-20 września
na pieszy, rowerowy i jeździecki

XIII Rajd „Szlakami miejsc pamięci ziemi piaseczyńskiej”
zakończenie rajdu na Zimnych Dołach
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK Piaseczno, Plac Piłsudskiego 3, tel. 756 78 57
Klub Turystyki Rowerowej „Pędziwiatr” oraz GOSiR Piaseczno
zapraszają 21 września (niedziela)
Trasa wycieczki: Chynów - Pieczyska - Prażmów - Prace - Złotokłos - Głosków - Jazgarzew - Piaseczno (około 40 km)
Zbiórka na stacji PKP Piaseczno o godz. 9.30 z biletami do Chynowa (pamiętać o bilecie na rower)
Powrót około godz. 15

Klub Sportowy „Piaseczno”
informujemy, że mecze sezonu 2003/04 rundy jesiennej odbędą się na boisku w Piasecznie przy ul. 1 Maja 16
w następujących terminach:
IV liga
Piaseczno - Delta
13 września (sobota) godz. 11.00
Piaseczno - Nadarzyn
27 września (sobota) godz. 11.00
Piaseczno - Wisła II
11 października (sobota) godz. 11.00
Piaseczno - Ursus
25 października (sobota) godz. 11.00
Piaseczno - Legia II
2 listopada (niedziela) godz. 11.00
Piaseczno - Olimpia
15 listopada (sobota) godz. 11.00
A klasa
Piaseczno II - Energetyk
20 września (sobota) godz. 10.30
Piaseczno II - Amigos
4 października (sobota) godz. 15.00
Piaseczno II - Mazur II
19 października (niedziela) godz. 14.00
Piaseczno II - Victoria Z.
2 listopada (niedziela) godz. 14.00
Mazowiecka Liga Juniorów
Starszych rocznik 1985/86
Piaseczno - Pogoń S.
27 września (sobota) godz. 14.00
Piaseczno - Znicz
11 października (sobota) godz. 13.30
Piaseczno - Targówek
25 października (sobota) godz. 13.30

Mazowiecka Liga Juniorów
młodszych rocznik 1987
Piaseczno - Mazur K.
28 września (niedziela) godz. 12.00
Piaseczno - Ursus
12 października (niedziela) godz. 16.00
Piaseczno - Wicher K.
26 października (niedziela) godz. 14.30
Mazowiecka Liga Trampkarzy
starszych rocznik 1988
Piaseczno - Pogoń S.
27 września (sobota) godz. 16.00
Piaseczno - Proch P.
12 października (niedziela) godz. 14.00
Piaseczno - Start O.
26 października (niedziela) godz. 12.30
Trampkarze rocznik 1989
Piaseczno - Mszczonów
12 października (niedziela) godz. 12.00
Piaseczno - Laura
26 października (niedziela) godz. 10.30
Mazowiecka Liga Trampkarzy
rocznik 1990
Piaseczno - Konstancin
20 września (sobota) godz. 13.00
Piaseczno - Pogoń G.
4 października (sobota) godz. 13.30
Piaseczno - Znicz
19 października (niedziela) godz. 12.00

1. OGNISKA MUZYCZNEGO - zajęcia indywidualne - pianino,
syntezator, flet poprzeczny, akordeon, trąbka, perkusja, gitara
klasyczna, gitara basowa, emisja głosu
2. ZAJĘCIA PLASTYCZNE - dla wszystkich grup wiekowych
Spotkania organizacyjne - 12 września 2003 godz. 18.00 - sala O.K.
3. ZAJĘCIA TEATRALNE
Spotkanie organizacyjne - 12 września 2003 godz. 18.00 - sala O.K.
4. „SPOTKANIA Z ZACZAROWANYM OŁÓWKIEM” - zajęcia grupowe
dla najmłodszych / 4 - 6 lat / . W programie: zajęcia plastyczne,
muzyczne, rytmiczne, techniczne
Spotkanie organizacyjne - 15 września 2003 godz. 19.30 - świetlica O.K.
ul. Sikorskiego 1a
5. ZESPÓŁ WOKALNY DLA MŁODZIEŻY 11 - 15 lat
6. RYTMIKA DLA NAJMŁODSZYCH - zajęcia w 2 grupach wiekowych
/ 1 grupa 3-latki , 2 grupa 4-5-latki/
7. KOŁO SZACHOWE dla dzieci i młodzieży. Zajęcia - piątek godz. 17.00
świetlica O.K. ul. Szkolna 6
8. ZAJĘCIA TANECZNE - kurs tańca dla wszystkich grup wiekowych.
W programie: taniec towarzyski /tańce standardowe i latynoamerykańskie/,
Salsa /merenge , casino , cumbia i inne/ Latino / samba, cha - cha,
rumba, jive.
9. ZAJĘCIA Z EDUKACJI FILMOWEJ
10. WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
REPERTUAR KINA "MEWA" - ul. Sienkiewicza 11

na wycieczkę rowerową „ Południowym szlakiem”

CMYK

Imprezy Ośrodka Kultury:

Piaseczno - Beniaminek
30 października (niedziela) godz. 14.30
Mazowiecka Liga
Młodzików rocznik 1991
Piaseczno - Radość
21 września (niedziela) godz. 10.30
Piaseczno - Ursus
5 października (niedziela) godz. 12.00
Piaseczno - Znicz
19 października (niedziela) godz. 10.30
Piaseczno - Beniaminek
30 października (czwartek) godz. 13.00

19 - 21.09. - MATRIX - REAKTYWACJA /USA l. 15/ godz. 15 .30 i 18.15
22 - 25.09. - MATRIX - REAKTYWACJA godz. 18.00
26 - 28.09. - WŁADCA PIERŚCIENI: DWIE WIEŻE / USA l. 12 / godz. 15.00
26 - 28.09. - BALZAC I MAŁA CHINKA / fr.-chin. L.15 / godz. 18.15
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno
tel. 756 76 00, tel./faks 737 10 52,
e-mail: o.k.piaseczno@wp.pl

Wyprawa na Elbrus

Żaki rocznik 1992
Piaseczno - Józefovia
12 października (niedziela) godz. 10.00
Piaseczno - Korona Góra K.
26 października (niedziela) godz. 9.00
Piaseczno - Zwar M.
3 listopada (poniedziałek) godz. 14.30
Orliki rocznik 1993
Piaseczno - Targówek
28 września (niedziela) godz. 10.00
Piaseczno - AON R
11 października (sobota) godz. 15.30
Piaseczno - Legia
25 października (sobota) godz. 15.30

W sierpniu na wyprawę na Elbrus (5642 m n.p.m.) wyruszyło dwóch członków
harcerskiego Klubu Turystyki Kwalifikowanej „Kołek” z piaseczyńskiego hufca
ZHP. Wyprawa trwała dwa tygodnie. Dosyć szybko grupa w skład której wchodzili piaseczyński harcerze, dotarła do bazy położonej na 4100 m n.p.m. Niestety
przez kolejne 6 dni, częściowo z powodu załamania pogody, a częściowo z winy organizatora - warszawskiej firmy „Annapurna”, nie udało im się zdobyć szczytu.
Podczas jednej z prób wejścia zabrakło tylko 600 metrów.... Następnym razem
z pewnością się uda.
red.

