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Piaseczno w czołówce!
Gmina Piaseczno zajęła czwarte miejsce w kraju
wśród miast powiatowych przeznaczających naj-
więcej środków na inwestycje związane z rozbu-
dową i modernizacją infrastruktury technicznej.
Ogólnopolski ranking opublikowano na łamach
„Wspólnoty” - pisma samorządu terytorialnego. 

W rankingu uwzględniono tylko
wydatki na infrastrukturę techniczną,
które zdaniem autora - prof. Pawła
Swianiewicza - bezpośrednio wpływają
na poprawę konkurencyjności gospo-
darki lokalnej i wzrost atrakcyjności
wśród potencjalnych inwestorów. Nie
uwzględniano więc wydatków na sferę
społeczną, np. wydatków na budowę
nowych szkół, budynków komunalnych
itp. Zestawienie podzielono na kilka ka-
tegorii, analizując jednostki samorządu
o podobnym potencjale. Trudno prze-
cież porównywać niewielką, ale zamożną
gminę wiejską z miastem, na którym
ciążą spore wydatki bieżące związane
z utrzymaniem gospodarki komunalnej.

Robiąc analizę, posłużo-
no się danymi z trzech
lat: 2000, 2001 i 2002 r. 

Czy wysokie miej-
sce w rankingu ozna-
cza, że Piaseczno to
kraina „mlekiem i mio-
dem płynąca”? Oczywi-
ście, że nie. Oznacza
tylko, że dzięki poten-
cjałowi i przedsiębior-
czości ludzi tu mieszka-
jących gmina radzi so-
bie całkiem nieźle na tle porównywal-
nych gmin w Polsce. Nie zmienia to
faktu, że mimo dużych sum przeznacza-
nych na inwestycje w dalszym ciągu sto-

imy przed ogromem wcale niewygóro-
wanych potrzeb mieszkańców. 

Część zadań związanych z rozbudową infrastruktury technicz-
nej w Piasecznie jest już finansowana z funduszy europejskich.
W tym roku gmina Piaseczno otrzymała zwrot połowy kosztów
budowy wodociągu w Henrykowie i kanalizacji w Jazgarzewie.
W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa złożono
już wnioski o wsparcie kolejnych czterech przedsięwzięć. 

Nowy Komendant Policji

Nadkomisarz 
Wiesław Tylczyński

Od 15 października 2003 r.
Komendant Powiatowy Policji
w Piasecznie. 

Służbę rozpoczął w 1980 roku
w Warszawie, gdzie od 1991 do
1999 r. pełnił funkcję Komendan-
ta Komisariatu Warszawa Śród-
mieście przy ul. Dzielnej. Od 1999
roku do października 2003 I. Za-
stępca Komendanta Powiatowego
Policji w Grodzisku Mazowieckim.
Ma 44 lata, mieszka w powiecie
pruszkowskim. 

W jaki sposób trafił Pan do Pia-
seczna? 

Nie zabiegałem o stanowisko komen-
danta w powiecie piaseczyńskim lecz zosta-
łem na nie wytypowany przez Komendan-
ta Stołecznego Policji, który zadowolony
z mojej pracy w Grodzisku Mazowieckim,
gdzie w ostatnim czasie wiele zmieniło się
na lepsze, zaproponował mi tę funkcję.

Czy zdążył się Pan już zapoznać
z naszym terenem i jego specyfiką? 

Specyfika jest podobna jak wszędzie
w okolicach Warszawy. Piaseczno jest du-
żym skupiskiem ludności, powstają tu cią-
gle nowe osiedla. Tym samym stale
zwiększa się odpowiedzialność za bezpie-
czeństwo. Musimy się starać aby przy
obecnym stanie kadrowym te rejony za-
bezpieczyć. Przestępczość nie ukrywam
jest duża, ilość spraw wszczętych świadczy
o tym, że nie jest tu najbezpieczniej, ale
ma na to wpływ duże zagęszczenie ludno-
ści i ciąg komunikacyjny z Warszawą. 

Czym chciałby się Pan zająć
w pierwszej kolejności? 

Policja świadczy usługi, czyli jeste-
śmy instytucją usługową. Chciałbym
aby ta usługa, to co robią policjanci za-

równo na zewnątrz tak jak i tu w jed-
nostce była wykonywana dobrze, pro-
fesjonalnie i była dobrze odbierana
przez mieszkańców. W pierwszej ko-
lejności chciałbym zmienić warunki
pracy. Wiem, że Pan burmistrz podjął
wraz z Komendą Stołeczną ważne wy-
zwanie jakim jest budowa komendy
powiatowej. Mam nadzieję, że ta
inwestycja zgodnie z obietnicą za rok
będzie już gotowa. Będziemy wtedy
nowoczesną jednostką, jedną z najno-
wocześniejszych na całym Mazowszu,
czyli „Ci co byli na końcu będą na po-
czątku”. Wpłynie to na pewno pozy-
tywnie zarówno na wizerunek samego
miasta jak i policji, przełoży się to tak-
że na lepszą obsługę interesanta, bo to
jest dla nas najważniejsze. 

Dzisiejszy fizyczny stan komendy
i zaplecze techniczne pozostawiam
bez komentarza. Aby to zmienić po-
trzebna jest współpraca także z samo-
rządem. Wiem, że nie jest to obo-
wiązkiem gmin ale wierze, że będą nas
finansowo wspierać, bez ich pomocy
ciężko będzie nam rozwiązać wszyst-
kie problemy.

Rozmawiał Łukasz Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński
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Gorący 
temat ciepła

W zeszłą środę Przedsiębiorstwo
Usługowo-Ciepłownicze (PCU) pod-
pisało kolejne porozumienie z zarzą-
dem Spółdzielni Mieszkaniowej „Jed-
ność” w sprawie zaległości za dostar-
czone ciepło. Jeżeli strony dopełnią
wzajemnych zobowiązań mieszkań-
com nie grozi wyłączenie ogrzewania.
Zadłużenie wraz z odsetkami w wyso-
kości ponad 1 400 000 zł mają być
spłacone w ratach do końca stycznia
2004 r. 

Władze gminy nie mają formal-
nych podstaw do wtrącania się
w sprawę realizacji umów zawartych
pomiędzy ciepłownią a klientem ja-
kim w tym wypadku jest spółdzielnia.
PCU jest spółką prawa handlowego,
działającą na podstawie prawa energe-
tycznego. Z kolei spółdzielnia jest
podmiotem całkowicie niezależnym
i gmina nie może zmusić zarządu
spółdzielni do zapłaty zaległości. Nie
może także decydować o gospodaro-
waniu pieniędzmi z czynszów. 

Burmistrz Miasta i Gminy w spe-
cjalnie wydanym oświadczeniu zapew-
nia, że celem nadrzędnym władz gmi-
ny posiadających 51proc. udziałów
w PCU jest obniżenie cen ciepła. Z te-
go powodu burmistrz dąży do przeję-
cia na rzecz gminy 49 proc. udziałów
PCU będących własnością spółdzielni
„Jedność”. Będzie to pierwszy etap
programu naprawczego zaproponowa-
nego jeszcze w zeszłym roku przez
władze gminy. Po przejęciu kotłowni,
wyłączeniu z ceny kosztów spłaty kre-
dytu zaciągniętego pod budowę cie-
płowni będzie można obniżyć cenę
ciepła. Dodatkowo gmina szuka no-
wych dużych odbiorców dzięki czemu
cena ulegnie dalszemu obniżeniu.
Skorzystają na tym przede wszystkim
mieszkańcy spółdzielni „Jedność”. 

Jak na razie rozmowy w sprawie
przejęcia udziałów przeciągały się
z powodu wewnętrznych sporów
władz spółdzielni, która z jednej stro-
ny opóźniała realizację propozycji
gminy, z drugiej nie przedstawiła żad-
nego alternatywnego rozwiązania. 

Burmistrz Miasta i Gminy liczy na
to, że w trakcie najbliższych spotkań
wspólników strony dojdą do porozu-
mienia z korzyścią dla mieszkańców
spółdzielni Jedność. 
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Posiedzenie sesji odbyło się w dniu

25.09.2003 r. Po otwarciu sesji prze-
wodniczący Rady Miejskiej Józef Wierz-
chowski oraz burmistrz miasta i gminy
Józef Zalewski wręczyli medale okolicz-
nościowe parom obchodzącym 50. rocz-
nicę zawarcia związku małżeńskiego. 

W związku z wyborem nowego ko-
mendanta Hufca ZHP w Piasecznie
przewodniczący rady pogratulował wy-
boru na funkcję komendanta przewod-
nikowi Pawłowi Doboszowi i podzięko-
wał za pracę dotychczasowemu komen-
dantowi harcmistrzowi Andrzejowi La-
chowi. Burmistrz Zalewski otrzymał
z rąk harcerzy honorową odznakę za
współpracę i pomoc dla piaseczyńskiego
hufca. Po ustaleniu porządku obrad rad-
ni przyjęli protokół z poprzedniej sesji
Rady Miejskiej, a następnie wysłuchali
sprawozdania przewodniczącego rady
z prac rady miedzy sesjami oraz sprawoz-
danie burmistrza z pracy kierownictwa. 

Przed rozpatrzeniem bieżących
uchwał radni zgłaszali wnioski i interpe-
lacje. Jako pierwsze Rada Miejska roz-
patrywała uchwały związane ze zmiana-
mi w budżecie gminy Piaseczno oraz
uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr
199/XI/2003 Rady Miejskiej w Piasecz-
nie z dnia 12.06.2003 r. w sprawie za-
ciągnięcia kredytu długoterminowego. 
Następnie radni zajęli się uchwałami
związanymi z zagospodarowaniem prze-
strzennym. Przyjęto uchwałę w sprawie
sposobu wykonania uchwały Rady
Miejskiej w Piasecznie nr. 109/VIII/99
z dnia 24.03.1999 r. o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części wsi
Bąkówka. Rozpatrzono kilkanaście pro-
testów i zarzutów mieszkańców do pro-
jektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części wsi Bogat-
ki. W przypadku dwóch uchwał prze-
prowadzono reasumpcję głosowania. 
W następnej części obrad radni przyjęli
uchwały w sprawie zaliczenia dróg pu-
blicznych lokalnych do kategorii dróg
gminnych w Zalesiu Górnym, Głosko-
wie i Piasecznie oraz nadali nazwy no-
wym ulicom w: Siedliskach, Jesówce,

Chojnowie, Orzeszynie i Józefosławiu. 
Rada Miejska dokonała zmian

w uchwale nr 606/LI/98 z dnia
29.04.1998 r., a następnie podjęła
uchwały w sprawie przyjęcia darowizny
od skarbu państwa w postaci prawa
własności następujących działek: działki
oznaczonej nr. ew. 3/20 położonej
w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej
z przeznaczeniem na przepompownię
ścieków, działki oznaczonej nr ew.
898/20 położonej w Zalesiu Górnym
przy ul. Fiołków z przeznaczeniem na
przepompownię kanalizacji podciśnie-
niowej, działek oznaczonych nr. ew.
330 i 334 położonych w Piasecznie
z przeznaczeniem pod ulice oraz działki
oznaczonej nr. ew. 320 położonej
w Piasecznie przy ul. Przesmyckiego
z przeznaczeniem na prowadzenie
przedszkola publicznego. 

Ponadto radni przyjęli uchwałę
w sprawie sprzedaży w drodze bezprze-
targowej działki położonej w Piasecznie
przy ul. Nefrytowej na rzecz obecnych
użytkowników wieczystych. 

W następnym punkcie obrad radni
podjęli uchwałę w sprawie nabycia na
rzecz gminy Piaseczno działek położo-
nych w Jesówce ozn. nr. ew. 101/8
i 101/10 stanowiących drogę gminną
oraz w sprawie nabycia na rzecz gminy
Piaseczno udziału wynoszącego 1/8 czę-
ści w nieruchomości położonej przy ul.
Kościuszki 12. 

Następnie podjęto uchwałę w spra-
wie ustalenia wynagrodzenia dla burmi-
strza miasta i gminy Piaseczno. 

Po wysłuchaniu opinii komisji re-
wizyjnej radni jednogłośnie przyjęli do
wiadomości sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy Piaseczno za pierwsze
półrocze 2003 r. 

W ostatniej uchwale Rada Miejska
wyraziła zgodę na wynajem lokalu użyt-
kowego przy ul. Szkolnej 1 na okres 15
lat. Na zakończenie radni wysłuchali
petycji mieszkańców Zalesia Górnego.
Ponieważ radni nie zgłaszali wolnych
wniosków, przewodniczący zakończył
posiedzenie rady. 

Red. 

Sprawozdanie z 14. sesji Rady Miejskiej

W „GP” nr 13 (103) z 12 wrze-
śnia wiceburmistrz Andrzej Swat
przedstawił argumenty przemawiają-
ce za takim modelem organizacji go-
spodarki wodno-ściekowej gminy.
Ponieważ temat ten jest przedmiotem
ożywionej dyskusji na łamach prasy
lokalnej, publikujemy poniżej list na-
desłany do redakcji GP, a odnoszący
się do artykułu zamieszczonego na ła-
mach „Kuriera Południowego”. 

Szanowny Panie Redaktorze, 
Mając na uwadze informacyjny,

a nie konfrontacyjny charakter cy-
klu artykułów „Kuriera Południo-
wego” pt. „Dokąd popłynie gminny
majątek?” pozwalam sobie zwrócić
uwagę Pana, Redakcji i czytelników
na następujące zagadnienia związa-
ne z zarysowanymi w ww. cyklu
problemami wdrożenia przepisów
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków [Dz. U. nr 72, póz. 747] do
praktyki gospodarczej (i społecznej)
miasta i gminy Piaseczno. 

1. Przepisy tej ustawy wprowa-
dziły podstawowe uporządkowanie
w zasadach realizacji zadania wła-
snego gminy polegającego na zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków.
Zasady wdrożone tym prawem zre-
dukowały liczne zagrożenia dla od-
biorców usług wodociągowych i ka-
nalizacyjnych oraz właściciela ma-
jątku technicznego gminy eksplo-
atowanego przez specjalistyczne
przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjne, w tym powodowany
przepisami ustawy o zamówieniach
publicznych trzyletni okres obowią-
zywania wyników przetargu pu-
blicznego na wyłonienie eksploata-
tora tego majątku. Wycofanie się
państwa z finansowania utrzymania
i rozwoju infrastruktury technicznej
(komunalnej) gminy oraz krótki, bo
trzyletni horyzont planowania eks-
ploatacji tego majątku, tworzyło
warunki do rabunkowej eksploatacji
tej infrastruktury, a w konsekwencji
do szybkiego obniżenia poziomu ja-
kości usług zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków. Ustawa ta i jej prze-
pisy wykonawcze nie rozwiązały
wszystkich problemów realizacji te-
go zadania gminy, ale stworzyły wa-
runki dla wykorzystania w tym celu
wielu innych rozwiązań służących
zarówno poprawie jakości tych
usług, jak i ich dostępności, co jest
istotne w warunkach postępującej
pauperyzacji dużych grup odbior-
ców tych usług. Przy czym: 

a. u podstaw poprawy jakości
usług wodociągowych i kanalizacyj-
nych leży poprawność procedury
uzasadnienia i wydania decyzją bur-
mistrza Zezwolenia, o którym mo-
wa w art. 16 ustawy, na świadczenie
usług wodociągowych i kanalizacyj-
nych na wskazanym przez zezwalają-
cego terenie miasta i gminy, a

b. u podstaw poprawy dostęp-
ności ww. usług leży dbałość wszyst-
kich stron ww. zezwolenia i użycze-
nia, a w dalszej konsekwencji orga-
nów wykonawczych i stanowiących
miasta i gminy, o sprawiedliwą tary-
fę świadczenia tych usług, gdzie

c. u podstaw sprawiedliwej tary-
fy leżą technicznie uzasadnione
koszty oraz właściwy poziom eks-
ploatacji użyczonych obiektów
technicznej infrastruktury gminy. 

2. Jednym z bardziej użytecz-
nych, przywoływanych jak w pkt. l,
rozwiązań jest umowa użyczenia, tj.
zobowiązanie się użyczającego (tu:
gminy) do zezwolenia biorącemu
(tu: przedsiębiorstwu), przez czas
oznaczony, na bezpłatne używanie
oddanej mu w tym celu rzeczy (tu:
obiektów technicznej infrastruktury
gminy). Umowa użyczenia pozwala
spełnić wszystkie wymagania ww.
ustawy i wymagania ujęte w ww.
Zezwoleniu, tj. wdrożyć takie spo-
soby używania użyczonego majątku
technicznego gminy, aby właściwie
zapewnić ochronę własności gminy
oraz ochronę interesów wszystkich
odbiorców usług wodociągowych
i kanalizacyjnych w Waszym mieście
i gminie. Struktura postanowień tej
umowy, tak jak stanowią o tym prze-
pisy kodeksu cywilnego, porządkuje
relacje między gminą i jej organami
a przedsiębiorstwem wodociągowo-
-kanalizacyjnym we wszystkich prak-
tycznie ważnych zagadnieniach.
Szczególnie ważnym zagadnieniem
tej umowy jest rozwiązanie problemu
wydania biorącemu w użyczenie ma-
jątku gminy ujętego w jej rejestrach
środków trwałych, w sytuacji gdy po
upływie okresu użyczenia zwrot tych
obiektów może i powinien być wzbo-
gacony o bazy danych o warunkach
eksploatacji użyczonych obiektów
w całym okresie trwania tego użycze-
nia. 

3. Mając powyższe na uwadze,
jasnym jest, że wraz z wdrożeniem
postanowień umowy użyczenia nie
grozi żaden „przepływ” majątku
gminy do innych podmiotów, po-
nieważ użyczenie ogranicza upraw-
nienia biorącego do (czasowego)
zezwolenia na używanie rzeczy uży-
czonej, a przywołany w Waszym ar-
tykule przepływ praw ograniczony
jest do (czasowego) uprawnienia
specjalistycznego przedsiębiorstwa
do sprawowania zarządu eksploata-
cyjnego na użyczonych obiektach. 
4. Użyczenie majątku technicznego
gminy, na zasadach jak wyżej, nie
ogranicza gminy w jej staraniach do
utworzenia bardziej zależnego od
władz samorządowych przedsię-
biorstwa w rozumieniu art. 2 pkt.
4) ustawy, które mogłoby podjąć się
eksploatacji majątku gminy. Zna-
mienne jest, że sposób upoważnie-
nia tego podmiotu do gospodarcze-
go wykorzystania majątku gminy
może i powinien opierać się na za-
sadach przywołanych jak w ww.
umowie użyczenia. 

5. Z punktu widzenia ochrony
interesów miasta i gminy Piaseczno,
po wydaniu ww. zezwoleń najistot-
niejszym jest określenie praw uży-
czającego do dokumentacji eksplo-
atacyjnej użyczanych obiektów i do
opanowania umiejętności wykorzy-
stania informacji ujętych w tej do-
kumentacji do sprawowania przez
wydziały techniczne urzędu miasta
i gminy bieżącego nadzoru właści-
cielskiego nad użyczanymi obiekta-
mi. Odnieść można wrażenie, że
wrzawa, jaka podnoszona jest wokół
sugerowanego w Waszych artyku-
łach „przepływu gminnego mająt-
ku”, zagłusza istotny problem
wdrożenia do praktyki działania ad-
ministracji samorządowej możliwo-
ści i umiejętności skutecznego spra-
wowania nadzoru właścicielskiego
nad całym majątkiem technicznym
gminy oraz ochrony na tej podsta-
wie interesów całej lokalnej spo-
łeczności i działających z terenu
gminy przedsiębiorców. 

6. Nieporozumienia podniesio-
ne w tej dyskusji mogą przesłonić
zagrożenia, jakie niesie z sobą
skłonność samorządowców do bez-
pośredniego udziału w wyborze
technologii stosowanych w gospo-
darce komunalnej, przy pominięciu
opinii i stanowiska późniejszego
eksploatatora tak wybranych
i wdrożonych rozwiązań inżynier-
skich. Maniera ta i skłonność pro-
wadzi do rozwiązań drogich w pro-
cesie bieżącej eksploatacji, a w kon-
sekwencji przerzucania kosztów tak
dokonanych wyborów na barki
wszystkich odbiorców usług wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych w gmi-
nie i mieście. 

7. W dzisiejszym porządku
prawnym nic nie chroni przedsię-
biorców przed skutkami tej manie-
ry. Więcej, ww. Zezwolenie wyda-
wane jest tylko tym podmiotom,
które godzą się na stan istniejący za-
stosowanej w gminie techniki
i technologii. Zjawisko to może się
pienić tylko w warunkach ograni-
czonego dostępu ww. wydziałów
technicznych Urzędu Miasta i Gmi-
ny do informacji o warunkach bie-
żącej eksploatacji majątku technicz-
nego gminy. Poprawienie tego sta-
nu wymaga urealnienia procedur
nadzoru właścicielskiego gminy nad
jej majątkiem technicznym, czemu
służyć mogą odpowiednie uregulo-
wania ujęte w pierwszej umowie
użyczenia majątku gminy specjali-
stycznemu przedsiębiorstwu wodo-
ciągowo-kanalizacyjnemu, o którym
mowa w ustawie. 

mgr inż. Janusz Grażewicz

1 tu: sieci wodociągowe i kanalizacyjne
oraz takie ich obiekty technologiczne,
jak: ujęcia wody, stacje uzdatniania wo-
dy oraz przepompownie ścieków
i oczyszczalnie ścieków. 

Zmiany w organizacji gminnej gospodarki wodno-ściekowej 
W sierpniu Rada Miejska przyjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie mienia
komunalnego w postaci sieci wodno-kanalizacyjnej do eksploatacji firmie Aquarius CO oraz
firmie Elmar na okres 10 lat. 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłym, zaskakującym 
nas wszystkich odejściu naszego wieloletniego kolegi

Ś. P.

Mieczysława Cackowskiego

Długoletniego Prezesa Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych w Piasecznie 
i znanego działacza społecznego na terenie Piaseczna.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie skladają

Koleżanki i koledzy z Zarządu Oddziału
Związku Inwalidów  Wojennych w Piasecznie

Staż w partnerskiej
gminie Upplands Vasby
Na zaproszenie władz partnerskiej szwedzkiej gminy Up-
plands Vasby na stażu w tamtejszym urzędzie miasta
w dniach 6-17 października przebywał pracownik Biura Pro-
mocji i Informacji z Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno odpo-
wiedzialny w biurze za kontakty zagraniczne. 

Program pobytu zorganizowany był w ten sposób, aby każdego dnia sta-
żysta poznawał pracę innego wydziału lub jednostki organizacyjnej gminy
Upplands Vasby. Wziął on też udział we wszystkich ważniejszych zebraniach
i konferencjach, jakie w tym czasie odbywały się w tamtejszym urzędzie. Na
spotkaniu zarządu oraz zebraniu kierownictwa pracownik naszej gminy
przedstawił w formie wykładu w języku angielskim charakterystykę gminy
Piaseczno oraz to, jak wygląda system samorządności w Polsce i proces inte-
gracji z Unią Europejską. Poprowadził też lekcję o Polsce i Piasecznie
z uczniami tamtejszej szkoły średniej. 

W dniach 5-8 listopada w Piasecznie gościć będziemy siedmioosobową
delegację władz gminy Upplands Vasby. 

Na przygotowywanej konferencji omówione zostaną rezultaty dotychcza-
sowej współpracy oraz przedstawione będą propozycje jej dalszego rozwoju. 

Red.
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Nowy konkurs ogólnopolski

Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski
Zarząd Mazowieckiego i Choj-

nowskiego Parku Krajobrazowego
informuje, iż w dniu 21 sierpnia
2003 w Chalinie (woj. wielkopolskie)
podpisane zostało „Porozumienie
Parków Krajobrazowych Polski
w sprawie ochrony przyrody i eduka-
cji przyrodniczej” pomiędzy 14 za-
rządami i zespołami parków krajo-
brazowych z różnych województw,
przez ich reprezentantów. 
Reprezentantem Województwa Ma-
zowieckiego jest Zarząd MiChPK. 

Celem porozumienia jest nawią-
zanie stałej współpracy Zespołów
i Zarządów parków polegającej na: 
- wspólnym organizowaniu przed-
sięwzięć mających na celu poszerze-
nie i pogłębienie świadomości eko-
logicznej społeczeństwa; 
- wymianie i dystrybucji publikacji
z zakresu edukacji środowiskowej; 
- wzajemnej wymianie informacji
i doświadczeń; 
- podejmowaniu wspólnych dzia-
łań w dziedzinie ochrony przyrody
i krajobrazu; 
- innych wzajemnie akceptowa-
nych form współpracy. 

Pierwszym wspólnym przedsię-
wzięciem jest przeprowadzenie kon-
kursu pt. „Poznajemy Parki Krajo-
brazowe Polski”. Do tegorocznej III
edycji konkursu po raz pierwszy
przyłączy się Zarząd MiChPK - jako
koordynator wojewódzki. Konkurs
odbywał się będzie w 5-ciu etapach:
od szkolnego, poprzez gminny, par-
kowy, wojewódzki po ogólnopolski. 

Do konkursu zapraszamy
uczniów gimnazjów z terenu gmin
i dzielnic Warszawy położonych na
terenie Mazowieckiego lub Choj-
nowskiego PK i ich otulin. Do urzę-
dów gmin i dzielnic wysłane zostały
pisma z załączonym regulaminem
konkursu i wzorem karty zgłoszenia
oraz prośbą o wyznaczenie osoby -
koordynatora gminnego, którego za-
daniem będzie poinformowanie na-
uczycieli odpowiednich szkół i koor-
dynowanie przebiegu konkursu do
etapu parkowego. Przewiduje się, że
nagrody na etapie parkowym i woje-
wódzkim zapewni Zarząd MiChPK.
Wyłoniona w etapie wojewódzkim
5 -cio osobowa drużyna wyjedzie na
finałowe rozgrywki do Poznania,
gdzie najprawdopodobniej zostanie
z opiekunem na pięciodniowe zaję-
cia w miejscowości Chalin w Ośrod-
ku Edukacji Przyrodniczej przy Ze-
spole Parków Krajobrazowych Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

Przewidywane są też inne atrak-
cyjne nagrody, będzie to zależeć od przy-
chylności Narodowego i Wojewódzkich
Funduszy Ochrony Środowiska. 

Nauczycieli zainteresowanych
udziałem ich uczniów w konkursie,
do których nie dotrze informacja
o nim prosimy o kierowanie zapytań
do własnych urzędów miast, gmin
czy dzielnic. Zapraszamy do udziału
- bo WARTO!!!

Aleksandra Atłowska
dyrektor Zarządu MiChPK

R E K L A M A

Zarząd Sp. z o. o. „Osiedla Zielone” w Piasecznie sprzeda w dobrym
stanie technicznym 20 arkuszy blachy trapezowej zabezpieczonej anty-
korozyjnie z demontażu ogrodzenia. 

Wymiary arkusza: długość 600 cm, szerokość 78 cm, grubość 0,015 cm. 
Blacha idealnie nadaje się do ogrodzenia. Następna partia będzie do
sprzedaży w miesiącu listopadzie i grudniu br. 

Oferty z ceną za arkusz należy składać na piśmie na adres: 
„Osiedle Zielone” Sp. z o. o. 05-500 Piaseczno, ul. Zielona 17
tel. 756 92 37, tel./fax 756 95 17
Blachę można oglądać każdego dnia na parkingu osiedla. 

Powiatowa Poradnia Obywatelska
(nowa siedziba)

ul. Chyliczkowska 12, I piętro, tel. 737 11 05

Czynna w godz.: Poniedziałek 9-17, Wtorek 8-16, Czwartek 8-16

Poradnia otwarta jest dla wszystkich mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego (i okolic) poszukujących
rozwiązania swoich problemów. Ułatwimy obywatelom pokierowanie własnymi sprawami. Wzmocnimy
umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu. Pomożemy odpowiadać za własny los. Nasze usługi są
bezpłatne. Zapewniamy poufność. Jesteśmy bezstronni.

Porady udzielane są przez osoby przygotowane do tego rodzaju działalności. Udzielamy informacji o
sposobach i możliwościach rozwiązywania problemów, instytucjach znaczących w rozwikłaniu danej sytuacji oraz
dostępnych źródłach pomocy i wsparcia. 

Klienci otrzymują: rzetelną i aktualną informację, wybór możliwych kierunków działania, wzmocnienie w
dążeniu do pozytywnego rozwiązania problemu, skierowanie do odpowiedniej instytucji lub placówki pomocy

Pani Helenie Jaworskiej

Długoletniej działaczce społecznej, 
radnej Rady Miejskiej w Piasecznie w latach 1994-1998 wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci Męża 

składają
Burmistrz i Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

Przewodniczący i Rada Miejska w Piasecznie

Koleżance
Irenie Barbarze Jaworskiej

Serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci Teścia

składają
Burmistrz, Kierownictwo i Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

Koleżance

Krystynie Jaworskiej

Wyrazy serdecznego współczucia 

z powodu śmierci Ojca

składają
Burmistrz, Kierownictwo i Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

Sprostowanie

W ostatnim numerze GP z 26 września w artykule „Festyn do-
żynkowy w Złotokłosie” wkradł się błąd. Pani Teresa Witkowska
jest oczywiście sołtysem Złotokłosu, a nie jak podano w artykule
sołtysem Jazgarzewa. Za pomyłkę serdecznie przepraszamy. 

Redakcja

Wraz ze zbliżaniem się momen-
tu wejścia Polski do UE zwiększa się
zainteresowanie stanem przygoto-
wania instytucji naszego regionu do
funkcjonowania we wspólnotach
europejskich. Z tego względu na-
uczyciele i uczniowie z LO im. Dy-
wizji Kościuszkowskiej w Piasecznie
zorganizowali debatę poświeconą
szansom i zagrożeniom, z jakimi ze-
tkniemy się po akcesji. 

W pierwszej części uczniowie
wygłaszali referaty dotyczące dorob-
ku, który Polska wnosi do zjedno-
czonej Europy, zagrożeń i manka-
mentów związanych z akcesją, utyli-
zacji odpadów w powiecie piase-
czyńskim, działalności Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Piasecznie, perspektyw rozwo-
ju gminy Konstancin-Jeziorna. Na
zakończenie tej części wyświetlony
został film nakręcony przez liceali-
stów pt. „Teraz Piaseczno”. 

Druga część debaty należała do
samorządowców z terenu naszego
powiatu. Na spotkanie przybyli m.
in.: starosta powiatu piaseczyńskie-
go Jerzy Kongiel, burmistrz miasta
i gminy Piaseczno Józef Zalewski,
wójt gminy Prażmów Sylwester Pu-
chała, wiceburmistrz miasta i gminy

Tarczyn Janusz Różycki, radny
z gminy Lesznowola Jerzy Wiśniew-
ski oraz Magdalena Jasińska z UKIE
i Teresa Stachurska-Maj z Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli. Samo-
rządowcy wypowiadali się na temat
swoich gmin w kontekście przystą-
pienia do struktur unijnych. Pra-
cownicy instytucji centralnych
przedstawiali możliwości edukacyj-
ne, które otworzą się po 1 maja
2004 r. Burmistrz Józef Zalewski

mówił o korzyściach, jakie daje
gminie Piaseczno program Sapard,
oraz o przyszłym udziale gminy
w projekcie w ramach Funduszu
Spójności. W spotkaniu uczestni-
czyli także dyrektorzy szkół z powia-
tu piaseczyńskiego. 

Po debacie zaproszeni goście
zwiedzili ekspozycje poświecone hi-
storii Polski i jej miejscu w Europie. 

M. Ryńca

Debata unijna w Liceum

Krótki wykład na temat największych zwycięstw polskiego oręża          

Przed rozpoczęciem sesji Rady
Miejskiej 25 września medalami od
prezydenta Aleksandra Kwaśniew-
skiego za długoletnie pożycie mał-
żeńskie uhonorowane zostały trzy
małżeństwa. Państwo Anna i Wita-
lis Hoppe, Stefania i Jan Doboszo-
wie, Władysława i Stanisław Ku-
charscy oprócz serdecznych życzeń
otrzymali z rąk burmistrza kwiaty
i kosze delikatesowe.

Jubilaci na sesji 

fot. M. Ryńca

fot. D. Putkiewicz
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Wręczenie Nagrody im. Stefana Kisielewskiego

Za osobowość, pasję 
i pozytywną zmianę świata

Laureatem I edycji nagrody Ki-
siel dla Młodych 2003 został Artur
Brzychcy - współzałożyciel Piase-
czyńskiego Stowarzyszenia Rycer-
skiego „Eodem Tempore”, organi-
zator I Piaseczyńskiego Turnieju Ry-
cerskiego, współorganizator wielu
pokazów walk rycerskich oraz tań-
ców staropolskich, popularyzator
kultury rycerskiej, prowadzący zaję-
cia z szermierki i obyczajowości sta-
ropolskiej, student filozofii przyro-
dy, mieszkaniec Kamionki. 

W sobotę 27 września, przy pa-
miątkowej tablicy na skwerze im.
Stefana Kisielewskieg - Kisiela - lau-
reat otrzymał od kapituły pamiątko-
wy dyplom oraz nagrodę w wysokości 2 tys. zł. Dodatkowo zgodnie ze sta-
tutem jako laureat wszedł on do kapituły nagrody na jej kolejną edycję. 

- Jest to wyróżnienie za osobowość, za pozytywną zmianę świata, za pa-
sję i za bycie „rajskim ptakiem” - powiedział, wręczając nagrodę, jej inicja-
tor i pomysłodawca radny Zbigniew Mucha. - To bycie „rajskim ptakiem”
wiąże się z nietypowym stylem życia, chciałbym przy tej okazji podzięko-
wać swoim rodzicom, którzy zawsze mnie wspierają, a chyba nie każdy ro-
dzic wytrzymałby w domu z synem, który zastawia mieszkanie fragmenta-
mi zbroi, mieczami i innymi sprzętami - wyznał laureat, który jak przysta-
ło na prawdziwego giermka, na wręczeniu nagrody stawił się w szykownym
średniowiecznym stroju. 

Kapituła nagrody przyjmuje już zgłoszenia kandydatów do nominacji
w roku 2004! 

Kapituła dziękuje fundatorom nagrody:
- Laboratorium Kosmetycznemu dr Irena Eris 
- Robertowi Duchowi
- Wiesławowi Wójcikowi
- Alinie i Jarkowi Lisom
- Annie i Jakubowi Barańskim
- Bartoszowi Wałędze
- Foto Video Kujaszewski
Szczególne podziękowania dla piaseczyńskiego Koła Unii Polityki Realnej

Piaseczno sprzątało świat
Po raz dziesiąty przeprowadzona została w Polsce akcja „Sprzątanie świata”.

W dniach 19-21 września młodzież szkolna oraz zorganizowane grupy mieszkań-
ców w gminie Piaseczno zebrały ponad 1,5 tys. worków ze śmieciami.

Dzięki tej symbolicznej i eduka-
cyjnej akcji oczyszczone zostały
ogólnodostępne tereny, skwery,
parki, boiska, pobocza dróg i miej-
sca pamięci narodowej. W sumie
udało się zebrać górę 108 metrów
sześciennych śmieci, na którą zło-
żyło się ponad 1,5 tys. 70-litr-
owych worków. 

Tę społeczną akcję, w której
udział wzięła młodzież szkolna oraz
mieszkańcy Złotokłosu, Zalesia
Górnego, Bogatek i Wólki Prackiej,
koordynował Urząd Miasta i Gmi-
ny, na którego zlecenie nad spraw-
nym odbiorem zebranych śmieci
czuwało Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych SITA-PUK Piasecz-
no. Koszt zakupu worków, rękawic
oraz wywozu śmieci poniosła gmi-
na. Część worków urząd otrzymał

w formie darowizny od firmy
PPH SIMO z Zalesia Górnego. 

Myślą przewodnią akcji było
nie sprzątanie, lecz utrzymywa-
nie porządku i zachęcanie do
nieśmiecenia, bo tam, gdzie się
nie bałagani bezmyślnie, nie
trzeba sprzątać - z takiego zało-
żenia wyszli organizatorzy akcji
w Zespole Szkół w Chylicach,
gdzie zbiorowe sprzątanie po-
przedzone było edukacyjnym
apelem, a po ciężkiej pracy mło-
dzież wzięła udział w konkur-
sach i zabawach, ognisku z pie-
czonymi kiełbaskami oraz dys-
kotece. 

Najwięcej śmieci w czasie
trwania akcji zebrali uczniowie
Szkoły Podstawowej z Zalesia
Górnego i zgodnie z obietnicą

szkoła otrzyma od gminy nagrodę
rzeczową - sprzęt audio-wideo. 

R E K L A M A

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej w Gimnazjum nr 2 w Pia-
secznie odbyło się spotkanie burmistrza i radnych z dyrektorami placówek
oświatowych podlegających gminie. Nauczyciele otrzymali wyrazy uznania
i podziękowania za poświęcenie w wychowywaniu dzieci, pogłębianiu i roz-
wijaniu potencjału młodych ludzi. 

Na spotkaniu obchodzono także jubileusz 35-lecia pracy zawodowej,
w tym 30-lecia na stanowisku dyrektora, pana Jacka Zachariasza. Z tej oka-
zji otrzymał on gratulacje i podziękowania za wzorowe kierowanie placów-
ką oświatową od burmistrza Józefa Zalewskiego i od przewodniczącego Ra-
dy Miejskiej Józefa Wierzchowskiego. 

Uroczystość uświetniła swoim występem artystka Operetki Warszaw-
skiej pani Barbara Malve.                M. Ryńca

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Od lewej: burmistrz Józef Zalewski, dyrektor ZEAS Wiesława Dąbrowska, 
dyrektor zespołu szkół w Złotokłosie Jacek Zachariasz

Zawody szachowe w Chylicach
I Otwarte Mistrzostwa Parafii pod wezwaniem Świętej Urszuli Ledóchowskiej w
Szachach Chylice 2003 odbyły się 4 i 5 października w tamtejszej szkole.

Pomysłodawcą i organizatorem
turnieju był Dariusz Różycki prowadzą-
cy w szkole kółko szachowe. W turnie-
ju pod patronatem Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno oraz Konstancina-J-
eziorny udział wzięło ponad 40 zawod-
ników. Zawody odbyły się w sympa-
tycznej atmosferze, a wszyscy zawodni-
cy częstowani byli ciastami, które upie-
kły mamy młodych uczestników. 

I miejsce zajął Jerzy Słaby, który
otrzymał nagrodę pieniężną 400 zł,
II miejsce i 200 zł powędrowało do
Carlosa Alvarado, III miejsce i 100
zł do mieszkańca Piaseczna Toma-
sza Kaliszewskiego. Najlepszą za-
wodniczką (IV miejsce w klasyfika-
cji końcowej) została Jolanta Alvara-
do, za co otrzymała nagrodę niespo-
dziankę - zegarek ufundowany przez

księdza proboszcza Ireneusza Pasia-
ka. Najlepszy zawodnik z Chylic -
Paweł Burgchardt - dostał zegar sza-
chowy Hetman, najlepszy gimnazja-
lista - Marcin Bajkowski - elegancki
komplet drewnianych szachów, naj-

lepszy z uczniów szkół podstawo-
wych - Wojciech Różycki - trzyto-
mowy komplet podręczników de-
biutów szachowych, a najmłodszy
szachista - 6-letni Filip Skwarzec -
zegar szachowy Jantar. 

Taniec opowieści, 
czyli chasydzi z Piaseczna

W Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie członków Stowarzysze-
nia „Grupa Studnia O.” z piasecznianami. W formie spektaklu i opo-
wieści przekazali oni nastroje i historię naszego miasta okresu przed-
wojennego oraz wspólnego polsko-żydowskiego życia. 

Obecni na spotkaniu mieszkańcy Piaseczna przyszli powspominać,
były całe rodziny, mnóstwo wzruszeń, opowieści przeplatane śpie-
wem, stare fotografie i dokumenty. 

fot. Ł. Wyleziński

fot. M. Ryńca
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W tym roku nad jeziorem Wi-
gry, na polanie Powały przez trzy
tygodnie odkrywaliśmy uroki Su-
walszczyzny. Zgrupowanie składa-
ło się z trzech obozów: dziewcząt -
4. Maz. DH Połoninyz komen-
dantką pwd. Ewą Hryniewicz,
chłopców - 2 Maz. DH z komen-
dantem pwd. Łukaszem Kamiń-
skim oraz kursu dla przyszłych
drużynowych z Mazowsza i Litwy.
Był to chyba najbardziej międzyna-
rodowy obóz, jaki kiedykolwiek
zorganizowaliśmy, gdyż w naszych
szeregach gościli druhowie ze Sta-
nów Zjednoczonych (drużyna
z Nowego Jorku oraz chłopcy
z Chicago), z Francji, Litwy, a na-
wet z Mołdawii. 

Nasi harcerze na czas obozu sta-
li się dzielnymi wojownikami Spar-
ty, wartownik stojący na broniącej
wejścia łodzi był zawsze odziany
w zbroję. Tylko kilkaset metrów
dzieliło starożytną Spartę od wiosek
indiańskich: wesołej Pueblo Bonito
(obóz dziewcząt) oraz Tipopicanoe
(kurs), w której nad namiotami góro-
wał samodzielnie zrobiony wigwam. 

Niedaleko naszych obozów
przejeżdżała kolej wąskotorowa,
zwana przez nas Teksasem. Z oka-
zji uroczystego otwarcia obozu In-
dianek po odtańczeniu plemienne-
go tańca zrobiłyśmy prawdziwy na-
pad na stalowego konia i siedzące
w nim blade twarze. Ponieważ po-
ciąg miał przystanek niedaleko nas,
zdarzyło się parę śmiesznych sytu-
acji. Raz turyści wysiedli akurat
w naszej porze obiadowej i gdy zo-
baczyli, że tu wydaje się jakiś
obiad, to popędzili, by kupować
sobie posiłek. Cóż... zmylić ich
mógł napis wiszący na naszej stołów-
ce między rozłożystymi konarami
drzew: „Gospoda pod Dębami”.

Gdy tylko prace pionierkowe się
zakończyły (budowanie prycz, pó-
łek, bramy itd.), dla zastępów roz-

poczęły się zajęcia z terenoznaw-
stwa, samarytanki, różnych technik,
które przeplatane były wycieczkami
rowerowymi, zwiadami i wędrów-
kami do okolicznych miejscowości
wartych zobaczenia. W czasie obozu
odbyły się trzy spływy kajakowe po
Czarnej Hańczy. Cały czas dzieciaki
pływały również na dwóch wynaję-
tych żaglówkach. 

Atrakcją tego obozu był niewąt-
pliwie dwudniowy wyjazd do Wilna.
Pojechali z nami również niektórzy
rodzice. 15 sierpnia był pamiętnym
dniem dla drużyny chłopców, gdyż
na cmentarzu Rossa, przy sercu Jó-
zefa Piłsudskiego drużynie zostało
nadane imię marszałka, od tej pory
harcerze noszą na patce inicjały J. P.
W tym miejscu odbyło się także
przyrzeczenie harcerskie. 

Ważnym elementem pracy pod-
czas obozu była służba wędrowni-
czek i wędrowników. Przez dwa ty-
godnie najstarsza, doświadczona
ekipa jeździła w okolicach Sejn, wy-
znaczając trasę nowego szlaku rowe-
rowego, który przybliża historię ma-

ło znanego powstania sejneńskiego
z okresu wojny polsko-bolszewi-
ckiej. Całość zainicjował i przygoto-
wał nasz komendant - historyk
Grzegorz Nowik. Trasa liczy kilka-
dziesiąt kilometrów. 23 sierpnia na
rocznicowych uroczystościach
w Sejnach nasz szczep oficjalnie
przekazał dokumentację szlaku, za
co od gminy dostaliśmy dyplom
i szczere podziękowania. 

W czasie obozu odwiedzali nas,
poza rodzicami, dostojni goście, jak
np.: dyrektor Wigierskiego Parku
Narodowego czy syn powstańca sej-
neńskiego. Przyjechał do nas rów-
nież nasz kapelan, leśnik i proboszcz
parafii w Zalesiu Górnym ksiądz
Wiktor Ojrzyński. 

Przygód było sporo, wspomnień
jeszcze więcej (w końcu pojechało
nas ok. 120 osób), chwile trudne
też się zdarzyły, ale obóz zdecydo-
wanie się udał. Teraz myślami wy-
biegam już w czas następnych waka-
cji - co tym razem...? Zobaczymy... 

EH. 

Oj, działo się na tym obozie, działo... ale jakże mogłoby być inaczej na szóstym
z kolei obozie stałym szczepu Watra z Zalesia Górnego.

Watrzańskie Wigry

STOWARZYSZENIE  PRYWATNYCH WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI PIASECZNA

/zakres działalności Powiat/
Tel. 716-71-5,  e-mail: adreg@poczta.onet.pl

POWIADOMIENIE

Informujemy wszystkich Wła-
ścicieli Nieruchomości położonych
wzdłuż centralnych ulic Miasta Pia-
seczna (Plac Piłsudskiego, ul. Pu-
ławskiej, Sienkiewicza, Kościuszki,
Sierakowskiego), że w dniu 2003-
07-28 został uzgodniony z S. P. W.
N. P. i zatwierdzony przez Burmi-
strza Miasta Piaseczna REGULA-
MIN. Dotyczy on postępowania
przy ubieganiu się o zwolnienie od
płacenia podatku od nieruchomości
przez okres 5 lat w zamian za prze-
prowadzenie remontu elewacji bu-
dynków położonych przy wyżej wy-
mienionych ulicach. 

Przedstawiony REGULAMIN
określa tok postępowania oraz
pozwoli na korzystanie z ulgi po-
datkowej na równych i jasnych
prawach przez wszystkich wła-
ścicieli nieruchomości objętych
uchwałą Rady Miasta i Gminy
Nr. 1149/LV/2003 z dnia 2002-
06-20 

APELUJEMY do właścicieli
posesji znajdujących się przy wy-
mienionych ulicach o przystą-
pienie do remontów elewacji
swoich budynków za pieniądze
zaoferowane przez Gminę. Wy-
gląd naszego miasta może ulec
zmianie tylko dzięki właściwemu
działaniu władz miasta oraz wła-

ścicieli posesji, którzy to miasto
tworzą. Poprawa Estetyki na-
szych ulic przyczyni się do zain-
teresowania nimi handlu i usług
a tym samym pomoże w ożywie-
niu centralnej dzielnicy miasta.
Dodatkowych informacji oraz
pomocy w powyższej sprawie
udzielać będzie Zarząd Stowa-
rzyszenia. Kontakt telefoniczny
716-71-54. Osobisty: Biuro S.
P. W. N. P. Piaseczno ul. Ko-
ściuszki 36 wejście z bramy,
w każdy poniedziałek w godzi-
nach 11-13 oraz 18-19

Prezes
Adam Regner

POWIADOMIENIE

INFORMUJEMY WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH ŻE: W
BIURZE STOWARZYSZENIA 

05-500 PIASECZNO
UL KOŚCIUSZKI 36
wejście z bramy

Od dnia 01.10.2003 pełnione
będą dyżury przez: 
- Członka Zarządu - w celu
udzielania porad w zakresie Za-
rządzania i Administracji
W każdy poniedziałek od godz. 11
do 13 od godz. 18 do 19

- Prawnika SPWNP - w celu
udzielania porad prawnych 

Wszystkim zainteresowanym 
W każdą środę od godz. 16.00 do
18.00

Członkom stowarzyszenia przy-
sługuje zniżka w wysokości 50%. 

Zachęcamy do członkostwa
i współpracy wszystkich właścicie-
li nieruchomości, wspólnot
mieszkaniowych, oraz osoby
prawne prowadzące działalność
gospodarczą na własnej posesji do
działań na rzecz poszanowania
praw własności i dobra Miasta. 

ZARZĄD

Święto Drzewa
Akcję sadzenia i ochrony drzew w ramach edukacyj-
nego programu Święto Drzewa przeprowadził 
10 października na terenie kraju klub Gaja. 

Na sesji rady miejskiej 25 września samorządowcy pożegnali dotychczasowego
komendanta Hufca ZHP w Piasecznie harcmistrza Andrzeja Lacha, który tą funkcję
pełnił od 1991 roku. Burmistrz Józef Zalewski podziękował komendantowi za
wieloletnią pracę z młodzieżą wręczając honorowy dyplom i prezent - rower górski

W Święcie Drzewa wzięła udział również nasza gmina. Patronat nad świętem objął
referat ochrony środowiska przy Urzędzie Miasta i Gminy w Piasecznie, który sfinanso-
wał całe przedsięwzięcie. Do akcji włączył się Klub Sympatyków Przyrody. Młodzież
Szkoły Podstawowej w Głoskowie posadziła rośliny ozdobne wokół szkoły oraz 25 brzó-
zek wokół boiska szkolnego. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD w Głoskowie
uczciło święto, sadząc 12 lip wzdłuż ulicy Wspólnej oraz zagospodarowało teren zielo-
ny wokół Ogniska. Sportowcy pobliskiego klubu posadzili 30 drzew, w tym śliwy i ja-
rzębiny. Na terenie Piaseczna posadzonych zostanie też 45 klonów i 18 dębów. 

Patronat nad ogólnopolskim programem objął minister środowiska, a kluczowymi
partnerami były Lasy Państwowe oraz fundacja Nasza Ziemia, która podjęła się założe-
nia 10 przyszkolnych ogrodów na terenie naszego kraju. Program zyskał wsparcie finan-
sowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Klub Gaja
chce założyć w Bielsku-Białej Park Gwiazd. Znane osoby będą tam sadzić swoje drze-
wa. Przy każdym z nich zostanie umieszczona tabliczka informacyjna. 

Beata Zawadzka

fot. D. Putkiewicz
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Przetarg
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o szacunkowej wartości powyżej 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:
wykonanie remontu wiaduktu drogowego w ciągu Al.Kalin nad torami kolejowymi.
Miejsce realizacji: Piaseczno. , Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. , Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. 
Termin realizacji (wymagany, pożądany) - 2003/12/30. Wadium - 3000 zł. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 90%, termin - 10% 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 30 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: sala konferencyjna, lub za
zaliczeniem pocztowym., Uprawniony do kontaktów z oferentami - Piotr Borkowski, tel. 70-17-692, lok. sala konferencyjna, w godz. 8:00-16:00. 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sala konferencyjna. Termin składania ofert upływa dnia 03.11.2003 o godzinie 11:00. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.11.2003 o godzinie 11:15 w siedzibie zamawiającego, lok. sala konferencyjna. 
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. 

Komunikat

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przypomina o przedłużaniu co dwadzieścia
lat praw do grobów ziemnych na Cmentarzu Komunalnym w Piasecznie przy ulicy Julianowskiej 27. W przypadku nie uiszcze-
nia w/w opłat groby będą likwidowane. 
Podstawa prawna: Ustawa z 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzenie ministrów gospodarki tere-
nowej i ochrony środowiska oraz zdrowia i opieki społecznej z 20.10.1972 r. 
Informacje: tel. 756 75 85           Naczelnik WGKiM

Wiemy, że organizacje pozarządowe to
przede wszystkim stowarzyszenia i fundacje.
Mamy świadomość tego, że organizacje te
tworzone przez mieszkańców wsi, osiedla,
miasteczka są niezależne od władzy rządowej
czy samorządowej. 

Pytanie czy burmistrz, starosta, marsza-
łek województwa, wojewoda są zobowiąza-
ni do współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi znajduje odpowiedź, ale dopiero
po wnikliwym przeanalizowaniu przepisów
różnych ustaw (inna sprawa to wola urzęd-
ników do współpracy). Jednak, co to jest
organizacja pożytku publicznego i działal-
ność pożytku publicznego, kim jest wolon-
tariusz oraz jakie są jego prawa i obowiązki
- mogą pozostać bez odpowiedzi. 

I nic w tym dziwnego, gdyż odpowie-
dzi na tak postawione pytania możemy
odnaleźć w uchwalonej niedawno ustawie
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. 

Ustawa pokazuje, w jaki sposób władze
lokalne powinny ułożyć relacje z organiza-
cjami pozarządowymi, przyczyniając się do
rozwoju społeczności lokalnej. Podstawowe
zasady współpracy to: pomocniczość, su-
werenność stron, partnerstwo, efektyw-
ność, uczciwa konkurencja i jawność. 

Jeżeli organizacja pozarządowa zajmuje
się np. dokarmianiem zwierząt, pomaga-
niem dzieciom, osobom starszym, organi-
zuje zawody sportowe lub wycieczki krajo-
znawcze, działa na rzecz integracji europej-
skiej, dba o lokalne zabytki to oznacza, że
prowadzi działalność społecznie użyteczną.
Nowe regulacje mówią, że w zakresie dzia-
łalności społecznie użytecznej urzędy po-

winny współpracować z organizacjami po-
zarządowymi. Współpraca polega m. in. na
zlecaniu, na podstawie konkursu ofert, re-
alizacji zadań oraz tworzeniu wspólnych ze-
społów doradczych i inicjatywnych. 

Jest nadzieja, że przewidziane w usta-
wie rozwiązania, w tym sposoby przekazy-
wania pieniędzy na rzecz organizacji poza-
rządowych, umożliwią wybór najlepszych
projektów, co może przyczynić się do pod-
niesienia jakości usług, zmniejszenia kosz-
tów ich realizacji oraz wzmocnienia kon-
troli społecznej nad wykorzystaniem środ-
ków finansowych.

Ustawa wyodrębnia szczególną grupę
organizacji pozarządowych, zwanych orga-
nizacjami pożytku publicznego. Otrzyma-
nie statusu organizacji pożytku publicznego
będzie wymagało spełnienia określonych
warunków, np. wprowadzenia ograniczeń
dotyczących wykorzystywania majątku or-
ganizacji oraz posiadania statutowego nie-
zależnego organu kontroli. Organizacjami
pożytku publicznego będą mogły stać się m.
in. fundacje, stowarzyszenia i podmioty ko-
ścielne, określone w ustawie. 

Od 2004 r. organizacjom pożytku pu-
blicznego będzie przysługiwało szereg
przywilejów, np. prawo do otrzymania, na
swój rachunek, 1% podatku dochodowe-
go od osób fizycznych czy zwolnienie od
podatku dochodowego od osób prawnych. 

Nawiasem mówiąc, ten przepis usta-
wy jest istotnym elementem, ważnym dla
większości obywateli. Każda osoba fizycz-
na uzyska możliwość przekazania 1% rocz-
nego podatku dochodowego na rzecz wy-
branej przez siebie organizacji pożytku pu-

blicznego. Ofiarowaną kwotę trzeba przeka-
zać organizacji pożytku publicznego przed
rozliczeniem z fiskusem i zaznaczyć to w ze-
znaniu podatkowym (PIT). Przepis ten wej-
dzie w życie z początkiem przyszłego roku. 

Z badań, przeprowadzonych w 2002
roku przez CBOS wynika, że w Polsce za-
rejestrowanych jest kilkadziesiąt tysięcy
organizacji pozarządowych. Wiele z nich
korzysta z pomocy wolontariuszy. Wolonta-
riusz jest osobą, która dobrowolnie i bezin-
teresownie pomaga innym. Jednak działal-
ność wolontariacka to również dobry spo-
sób na rozwinięcie swoich zainteresowań,
nawiązanie kontaktu z rówieśnikami oraz
zdobycie doświadczenia życiowego i po czę-
ści zawodowego. Co więcej, fakt udzielania
pomocy jako wolontariusz np. w trakcie na-
uki w szkole lub w czasie studiów jest atu-
tem podczas poszukiwania pracy. 

Ustawa określa zasady korzystania z po-
mocy wolontariuszy, ich prawa i obowiązki.
Nowością jest to, że wolontariuszem można
zostać nie tylko w organizacji pozarządowej,
ale również w urzędzie. 

Teraz, tylko od dobrej woli urzędni-
ków, radnych i działaczy organizacji poza-
rządowych zależy, w jakim stopniu wprowa-
dzone w ustawie zasady współpracy znajdą
swój wyraz w codziennych relacjach pomię-
dzy samorządem a organizacjami pozarzą-
dowymi oraz czy zostaną w pełni wykorzy-
stane do wspólnej pracy na rzecz rozwoju
społeczności lokalnej. 

Informacja prasowa 
Ministerstwa Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej

Ustawa, która w nowy, zgodny z konstytucyjną zasadą pomocniczości sposób reguluje relacje
pomiędzy organizacjami pozarządowymi a władzą publiczną została uchwalona 24 kwietnia br.
Rola jaką odgrywają organizacje pozarządowe w gminie i powiecie jest ogromna, ponieważ ich
aktywność stanowi podstawę budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Informacja o ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
świadczy bezpłaną pomoc psychologiczną. Czekamy na ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00. Nasz adres: ul. 6-go Sierpnia 1/5. telefon: 855 44 32

ZARZĄDZENIE Nr KB 0152-7/2003
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 15.10.2003r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Piaseczno w 2003 roku. 

Działając na podstawie art. 26 ust. 1, w związku z art. 30 ust. 2, pkt 4 i art. 33
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142,
poz. 1591 z późn. zm. / i § 8 pkt 1 uchwały Nr 93/VI/2003 Rady Miejskiej w Pia-
secznie z dnia 27.02.2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na
rok 2003 zarządzam, co następuje: 

§ 1
Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2003 roku w kwocie: 

§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z później-
szymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowiec-
kiego i w biuletynie informacyjnym Miasta i Gminy Piaseczno „Gazeta Piaseczyńska”
oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny. 

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany w budżecie Gminy Piaseczno w 2003 roku po stronie wydatków dokonu-
je się w oparciu o złożone wnioski przez jednostki organizacyjne Urzędu. 

W dziale „Administracji Publicznej” przesunięcia w planie wydatków dotyczą bie-
żących potrzeb w zakresie ich realizacji. 

W dziale „Gospodarka Komunalna” przesunięcia w planie dotyczą oczyszczania
miasta i związane są z zabezpieczeniem środków własnych na dofinansowanie prac in-
terwencyjnych prowadzonych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy. 

ZARZĄDZENIE Nr KB 0152-6/2003
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 30.09.2003r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Piaseczno w 2003 roku. 

Działając na podstawie art. 26 ust. 1, w związku z art. 30 ust. 2, pkt 4 i art. 33 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.
zm. / i § 8 pkt 1 uchwały Nr 93/VI/2003 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27.02.2003 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2003 zarządzam, co następuje: 

§ 1
Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2003 roku w kwocie: 

§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z później-
szymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowiec-
kiego i w biuletynie informacyjnym Miasta i Gminy Piaseczno „Gazeta Piaseczyńska”
oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Gminy. 

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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:
Wykonanie trzech przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci podciśnieniowej w systemie Roediger w Głoskowie 
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych, Termin realizacji (wymagany) - 22.12.2003, Termin realizacji (pożądany) - 22.12.2003
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, sala konferencyjna, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Piotr Borkowski, tel. 7017692, w godz. 8.00-16.00. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego,
lok. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, sala konferencyjna. Termin składania ofert upływa dnia 30.10.2003 o godzinie 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.10.2003 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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Dyżury radnych
Rady Miejskiej w Piasecznie

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Wierzchowski oraz Wice-

przewodniczący Rady Miejskiej Pani Anna Płocica i Pan Jerzy Madej

przyjmują w każdy poniedziałek w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miasta

i Gminy Piaseczno od godz. 16 do 17

1. Brinken Jarosław - ostatni piątek miesiąca w Świetlicy OSP Bogatki od 

godz. 19.30 do 20

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

w Zalesiu Dolnym od godz. 10 do 11 oraz w tą samą

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 

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

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

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  -   każdy pierwszy wtorek miesiąca w Biurze Rady Miejskiej 

od godz. 17 do 18

7. Mucha Zbigniew -   ostatni poniedziałek miesiąca 13.30 - 14.30 w Ośrodku Kultury,

19-20.30 SP Nr 2 w Zalesiu Dolnym, tel. 756-20-32 (wieczorem)

8. Orłowska Grażyna -  ostatni czwartek miesiąca  w Szkole Podstawowej Nr 5 

od godz. 16 do 17.30

9. Otręba Marcin -  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 

godz. 16.30-18 w Ośrodku Kultury w Piasecznie 

Wtorki 16-18 Dom Nauczyciela w Piasecznie, 

ul. Chyliczkowska 12 (tel. 756 72 88)

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

Informator

URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO 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 

Ogłoszenia drobne
Dam pracę
❖ Agentom ubezpieczeniowym, kandydatów
przyuczę do zawodu. Tel. 0 602 730 266

❖ Pizzeria w Tarczynie zatrudni kucharzy oraz
osoby do rozwożenia pizzy. Tel. 0 601 417 471

Szukam pracy
❖ Inwalida I grupy, młody, dyspozycyjny,
sprawny, kurs komputerowy - poszukuje pracy.
Tel. 756 83 97 

❖ Kierowca B, C świadectwo kwalifikacyjne,
książeczka sanepidu, może być na magazyn. 
Tel. 0 505 782 090

❖ 55-letni, samotny, matura poszukuje pracy:
jako dozorca; handlu, ogrodnictwo, prace
porządkowe, ochrona mienia lub inne. 
Tel. grzecznościowy 841 20 14, 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

❖ Przyjmę sprzątanie raz w tygodniu lub 3
razy w tygodniu do dziecka. Tel. 750 62 18

❖ Zaopiekuję się dzieckiem - doświadczenie.
Tel. 757 66 09

❖ Zaopiekuję się dzieckiem, starszą osobą,
sprzątanie. Tel. 716 40 62

❖ Zaopiekuję się dzieckiem - referencje. 
Tel. 717 21 69

❖ Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu.
Tel. 750 06 68

❖ Uczciwa na emeryturze przyjmie sprzątanie
raz w tygodniu tel. 750 62 18

Nieruchomości
❖ Działka pracownicza ok. 400 m kw., Głosków-
Runów - sprzedam. Tel. 750 33 83

❖ Działka usługowo-budowlana, 900 m kw. -
Łoś. Tel. 790 03 06

❖ 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

❖ Do wynajęcia lokal o pow. 26 m kw. przy 
ul. Powstańców Warszawy 12a. 
Tel. 631 27 87 lub 0 604 630 752 

❖ Do wynajęcia powierzchnia magazynowa ok.
5 000 m2 POLOBST Sp. z o.o. 05-530 Góra
Kalwaria ul. Pijarska 121 tel. 727 35 09, 727 32 02

❖ Sprzedam 1,2 ha ziemi rolnej z możliwością
zabudowy we wsi Podłęcze gm. Góra Kalwaria,
dobra lokalizacja, media. Tel. 754 07 11, 754 07 23

❖ Sprzedam działkę 1,40 ha okolice Szczak 
tel. 79 77 366

Inne
❖ 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 

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

❖ Kupię wiertarkę WS-15. Tel. 750 22 09

❖ Nauka gry na pianinie dla dzieci -
możliwość dojazdu. Tel. 0 691 338 754. 

❖ Niemiecki, korepetycje z możliwością
dojazdu. Tel. 715 34  01

❖ Niemiecki dla dzieci, młodzieży i dorosłych
w miłej atmosferze. Tel. 0 503 447 700

❖ Niemiecki - efektywnie. 
Tel. 641 58 40, 0 605 387 506

❖ Cudzoziemiec w zamian za naukę języka
angielskiego zamieszka. Tel. 0 600 911 656

❖ Angielski - dojeżdżam. 
Tel. 641 58 40, 0 605 387 506

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

❖ Mieszańce owczarka niemieckiego, średniej
wielkości, wysterylizowane - pilnie szukają domu
Tel. 0 601 452 155

Firma THELES LAMINA w Piasecznie poszukuje osób na stanowiska:
FREZER, FREZER CNC, TOKARZ, TOKARZ CNC, 

SZLIFIERZ, SZLIFIERZ/TOKARZ
Kontakt: Mistrz Wydz. Mech. tel. 737 22 38
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IV liga
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 - Victoria Z.
2 listopada (niedziela) godz. 14.00

Mazowiecka Liga Juniorów 
Starszych rocznik 1985/86 
Piaseczno - Targówek
25 października (sobota) godz. 13.30

Mazowiecka Liga Juniorów 
młodszych rocznik 1987
Piaseczno - Wicher K.
26 października (niedziela) godz. 14.30

Mazowiecka Liga Trampkarzy 
starszych rocznik 1988
Piaseczno - Start O.
26 października (niedziela) godz. 12.30

Trampkarze rocznik 1989
Piaseczno - Laura
26 października (niedziela) godz. 10.30

Mazowiecka Liga Trampkarzy
rocznik 1990

Piaseczno - Beniaminek 
30 października (niedziela) godz. 14.30

Mazowiecka Liga 
Młodzików rocznik 1991
Piaseczno - Beniaminek
30 października (czwartek) godz. 13.00

Żaki rocznik 1992
Piaseczno - Korona Góra K.
26 października (niedziela) godz. 9.00
Piaseczno - Zwar M.
3 listopada (poniedziałek) godz. 14.30

Orliki rocznik 1993
Piaseczno - Legia
25 października (sobota) godz. 15.30

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:

Imprezy Ośrodka Kultury: 

NAJBLIŻSZE IMPREZY: 

24 października godz. 13.00 - 18.00 - biblioteka oddział dziecięcy 
- konsultacje z młodą poetką Irminą Wieczorek
godz. 18.30 - spektakl teatru „Nie na temat” - „Góra Sobotnia”
godz. 22.15 - kino MEWA - maraton filmowy. „Porozmawiaj z nią” - Pedro
Almodovar, „Kochankowie z Kręgu Polarnego” - Julio Medem, „Samotne”
- Benito Zambrano. Wstęp 16 złotych 
28 października godz. 8.30 i 11.00 - spektakl dla szkół „Nagi Król” 

- rezerwacja tel. 756 76 00
5 listopada godz. 9.00 i 10.30 - spektakl dla szkół „Góra Sobotnia”

- rezerwacja tel. 756 76 00
7 listopada godz. 11.00 - Filharmonia Narodowa - Estrada Kameralna 
- przedstawienie operetkowe W. A. Mozart „Bastien i Bastienne”
godz. 19.00 - Hip Hop - Rufin MC
8 listopada godz. 19.00 - Koncert zespołu THOUK

85 Rocznica Odzyskania Niepodległości
10 listopada (poniedziałek) - główne uroczystości odbędą się w Szkole
Podstawowej w Gołkowie przy ul. Głównej 50, której w 40-lecie istnienia
zostanie nadane imię Tadeusza Zawadzkiego 'Zośki' - organizatorzy za-
pewniają autokar, który będzie podstawiony o godz. 9.30 na parkingu
przy Urzędzie Miasta i Gminy
program uroczystości: 
- godz. 10.00 - Msza Św. W Kościele na Kamionce z udziałem Chóru z Zalesia Dolnego
- godz. 11.15 - Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej w SP w Gołkowie
- godz. 11.30 - część oficjalno-artystyczna - uczniowie Zespołu Szkół 'Platerówka'
i SP w Gołkowie

11 listopada (wtorek) - prowadzący Bolesław Duch prezes TPP
program uroczystości: 
- godz. 9.45 - zbiórka przy Kościele Św. Anny
- godz. 10.00 - Msza Św. w Kościele Św. Anny z udziałem chóru 'LIRA'
- złożenie wiązanek przy tablicy Piłsudskiego i Sybiraków
- godz. 11.30 - otwarcie wystawy malarstwa Iraidy Cwietkow - Dom Parafialny

14 listopada godz. 19.00 - ŚWIECZOWISKO - Msza wędrującego wg Sta-
chury - występują Anna Chodakowska i Roman Ziemlański
15 listopada godz. 15.00 - Dzień seniora w Chojnowie

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  

PIASECZYŃSKI KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII „AMAZONKI”

Drogie Koleżanki Amazonki

My Piaseczyńskie „Amazonki” (czyli kobiety po raku piersi) zapraszamy wszystkie nasze
koleżanki z terenu Piaseczna i całego powiatu, które zostały dotknięte tą chorobą, na wspólne
spotkania, które odbywają się w każdą środę w starej plebani przy kościele św. Anny w Pia-
secznie, ul. Piłsudskiego 10 o godz. 16. 

„Amazonki” - to kobiety, które dotknęła choroba nowotworowa, a leczenie pozbawiło
jednej lub obydwu piersi. W mitologii greckiej amazonka, to kobieta dzielna, sprawna i wal-
cząca. Amazonka XXI wieku jest również dzielna i walcząca. Walczy o jakość życia, o przyna-
leżność rodzinną i społeczną. Głównym celem założenia klubu dla kobiet po mastektomii jest

stałe dążenie do podnoszenia jakości życia kobiet w czasie i po leczeniu raka. 

Drugą niemniej ważną przyczyną jest włączanie się do akcji na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi. Świadomość badań
mammograficznych pozwoli wcześnie wykryć chorobę, a nawet uratować życie. Dlatego tak ważne jest istnienie na terenie całego
powiatu piaseczyńskiego naszego klubu. W celu zachowania i podniesienia naszej sprawności fizycznej i psychicznej, korzystamy
za darmo z basenu GOSiR- u i sali rehabilitacyjnej mieszczącej się na terenie Gimnazjum nr 1 przy ul. Sikorskiego 20. 
Zajęcia prowadzi mgr rehabilitacji ruchowej Jolanta Groszewska-Kobojek

Telefon zaufania czynny w każdą środę w godz. 16-18 (737 03 50-51) 
Telefon kontaktowy (750 38 86 i 756 80 44)

Klub Turystyki Rowerowej „Pędziwiatr” oraz GOSiR Piaseczno
zapraszają na

wycieczkę rowerową 
„Szlakiem wojennych cmentarzyków”

Zbiórka pod GOSiR Piaseczno o godz. 10. 
Spotkanie z grupą „konstancińską” na cmentarzu w Skolimowie godz. 11
Trasa liczyć będzie ok. 35 km.
Prosimy o zabranie zniczy

26.10.2003 r. (niedziela)

Świeczowisko to spotkanie, spo-
tkanie podobne do innych, tych
ogniskowych i domowych, z gitarą
oraz ciepłą herbatą. Spotkania trwa-
ją już dziesiąty rok. Konwencja
wciąż ta sama, ale ciągle nowi ludzie.
Dla jednych jest chwilą zadumy, dla
innych odnalezieniem w tłumie,
a dla mnie... wszystkim po trosze.
I powrotem do przeszłości. 

Dwanaście lat temu powstał ze-
spół Parasol Poetica. Właściwie nie
był to zespół, tylko grupa przyjaciół
mająca podobną „zajawkę”. Ula
Świetlik (wtedy Szymańska), Paweł
Górski, Piotrek Biednarski i ja za-
częliśmy właśnie od ognisk i prób
w domu. Współpraca z instrukto-

rem Ośrodka Piotrem Maciakiem
zaowocowała pierwszym koncertem
w sali przy ul. Kościuszki 49. Przy-
szło ponad dwieście osób i byli to
prawie sami znajomi. Tak naprawdę
wtedy mniej liczyły się koncerty,
pomysłem na życie były próby, bar-
dziej spotkania. Lubiliśmy śpiewać
i lubienie to pozostało do dzisiaj. 

Ostatnie Świeczowisko, jubi-
leuszowe, to dowód na to, że
oprócz nas jest trochę ludzi
w Piasecznie, którym pasuje
przyciemniona sala, siedzenie na
podłodze ze szklanką ciepłej her-
baty, zapach świec i muzyka, czę-
sto łagodna, nieraz mocniejsza,
zawsze na żywo. 

10 października byli z nami ci,
którzy towarzyszyli nam od po-
czątku, z żonami i mężami,
z dziećmi i bagażem pełnym do-
świadczeń, ale ciągle z tym samym
błyskiem w oku. I przyjaciele. Był
szampan i wzruszenie, kwiaty
i owacje, a zamiast tradycyjnego
„Sto lat” - „Sanctus” Starego Do-
brego Małżeństwa. Niby z pompą,
a zwyczajnie. I strasznie dużo lu-
dzi. Dziękujemy im, że byli. I dzię-
kujemy Uli, Ani, Adamowi i te-
atrowi Nic Pewnego, który też od
zawsze przy świeczkach. 

Kasia Hernik

Jubileuszowe Świeczowisko
To cykl spotkań poetyckich organizo-

wanych w ramach Warszawskiej Jesieni
Poezji. W ubiegłym roku po raz pierwszy
WJP zawitała do Piaseczna z czterema po-
etami. 

Obecnie pod patronatem ministra
kultury Waldemara Dąbrowskiego mogła
zaistnieć po raz XXXII dzięki sponsorom,
wśród których obok Ministerstwa Kultu-
ry, Urzędu m. st. Warszawy, Fundacji
Kultury Polskiej i innych jest również
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.
W dniach 8-11 października zorganizowa-
no 300 różnych spotkań autorskich, wie-
czorów i lekcji poetyckich, koncertów,
wystaw i innych form w placówkach kul-
turalnych Warszawy i Mazowsza. Jeden
z wieczorów poetyckich miał miejsce
w czytelni Biblioteki Publicznej w Piasecz-
nie. 8 października trzej poeci - Bogdan
Chorążuk, Krzysztof Gąsiorowski i Zbi-
gniew Milewski - mówili o swojej drodze
artystycznej. 

Uczestnicy spotkania mieli okazję wy-
słuchać niepowtarzalnych autorskich in-
terpretacji utworów, dowiedzieć się czegoś
o zainteresowaniach poetów i o tym, co
robią na co dzień, gdy nie piszą wierszy.
Poeta i krytyk literacki Krzysztof Gąsio-
rowski mówił o kondycji współczesnej
polskiej poezji. Niezwykle ciekawe spotka-
nie, szkoda tylko że grono ludzi zaintereso-
wanych poezją, dla których jest ona czymś
ważnym w życiu, jest wciąż niewielkie. 

Globtrotter Krzysztof Dworczyk
w piaseczyńskiej Bibliotece Publicznej. 
7 października w czytelni Biblioteki znany
pisarz i podróżnik Krzysztof Dworczyk
w czasie dwóch spotkań z uczniami Szkół
Podstawowych opowiadał o swoich po-

dróżach. 
Tytuły i zarazem tematy tych opowie-

ści to: „Afryka - park Serengeti” (Kenia
i Tanzania) oraz „W krainie kangurów
i koali” (Australia). 

Z wykształcenia politolog, w czasie
swych podróży odwiedził wszystkie konty-
nenty, mieszkał i pracował w wielu kra-
jach arabskich i europejskich. Pobyty
w różnych krajach umożliwiły mu dogłęb-
ne poznanie panującej tam kultury, zwy-
czajów i warunków życia. 

Jest autorem książek o tematyce eko-
logiczno-przyrodniczej. Ostatnia podróż
do Afryki i Australii była inspiracją do wy-
głoszonych odczytów. 

Dla słuchaczy była to również swego
rodzaju niezwykła podróż ilustrowana
barwnymi opowieściami oraz pokazami
wideo, przezroczami, eksponatami przy-
wiezionymi przez autora. Na kolejnym
spotkaniu 21 października uczniowie wy-
słuchają opowieści o Arabach, ich kultu-
rze, historii i zwyczajach. Będzie można
obejrzeć oryginalne arabskie strojeprzy-
wiezione przez autora z podróży. Temat
odczytu: „Arabowie - ludzie pustyni”. 

Anna Mokrzycka

Piaseczyńska  Jesień Poezji

R E K L A M A
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