
Spotkanie doszło do skutku dzięki
zaangażowaniu ambasadora RP w Esto-
nii Wojciecha Wróblewskiego, który
zwrócił się do burmistrza Józefa Zalew-
skiego z propozycją nawiązania przez
gminę Piaseczno kontaktu z gminą Har-
ku. Piaseczno, które posiada już w tej
części Europy zaprzyjaźnioną szwedzką
gminę Upplands Vasby z entuzjazmem
odniosło się do tego pomysłu. 

W dniach 6-9 września naszą gminę
odwiedziła pięcioosobowa delegacja
z burmistrzem oraz przewodniczącym
rady gminy Harku na czele. W trakcie

swojego pobytu goście zobaczyli m.in.
nowe gimnazjum przy al. Kalin., Gmin-
ny Ośrodek Sportu i Rekreacji, tereny
rekreacyjne w Zalesiu Górnym, a także
zakład Technicoloru w Julianowie. 

Podczas konferencji w Urzędzie
Miasta przedstawiciele obu samorzą-
dów dokonali prezentacji swoich gmin
oraz omówili możliwości współpracy.
Owocem tych obrad był podpisany
przez burmistrzów oraz przewodniczą-
cych obu rad gmin list intencyjny, który
przewiduje podpisanie w niedalekiej
przyszłości umowy partnerskiej. Gminy

chcą przede wszystkim
umożliwić kontakt
i wymianę międzyna-
rodową stowarzysze-
niom, organizacjom
pozarządowym, szko-
łom i klubom sporto-
wym. Wspierana bę-
dzie szczególnie wy-
miana kulturalna
i sportowa młodzieży,
a także wszelkie formy
współpracy gospodar-
czej średniego i małego
biznesu z gmin Pia-
seczno i Harku. Możli-
wy jest też w przyszłości
udział we wspólnych
projektach w ramach
Unii Europejskiej.

Ważnym punktem programu wizyty
było zorganizowane na terenie Sejmu
RP spotkanie samorządowców z obu
gmin z ambasadorem RP w Estonii
Wojciechem Wróblewskim, konsulem
Estonii w Polsce Mariką Koiv oraz po-
słami z sejmowej grupy ds. współpracy
z krajami bałtyckimi Ireną Nowacką
oraz Cezarym Grabarczykiem.

Gmina Harku leży w bezpośred-
nim sąsiedztwie zachodniej części Tal-
lina, 13 km od centrum stolicy. Jest
gminą nadmorską z 20-kilometrowym
klifowym wybrzeżem. Jako podsto-
łeczne gminy Harku i Piaseczno mają
ze sobą wiele wspólnego. Borykają się

z podobnymi kłopotami w uzupełnia-
niu gminnej infrastruktury, z drugiej
strony czerpią korzyści z bliskości
wielkiego miasta. To, co różni gminy,
to gęstość zaludnienia. W o wiele
większej od Piaseczna gminie Harku
o powierzchni 158 km kw. mieszka
zaledwie 7,5 tys. osób. Mieszkańców
stale jednak przybywa, przybywa też
przedsiębiorstw, które przenoszą tam
swoje siedziby z Tallina. Dlatego
w Harku nie jest notowane bezrobo-
cie, które w całej Estonii wynosi 10
proc. 

Łukasz Wyleziński
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Sprawozdanie z 26. sesji
Rady Miejskiej  ● s. 2

Sprawozdanie z pracy
burmistrza        ● s. 2

Park Zalesie

Na zlecenie urzędu miasta opra-
cowana została koncepcja zagospoda-
rowania turystyczno - rekreacyjnego
terenów położonych pomiędzy Zale-
siem Dolnym i Zalesiem Górnym
a obejmujących część Lasów Choj-
nowskich, dolin rzek Czarnej i Jezior-
ki oraz teren Górek Szymona. Projekt
po przeprowadzeniu konsultacji spo-
łecznych stanie się podstawą dla
opracowywanego właśnie studium
uwarunkowań i kierunków rozwoju
Gminy Piaseczno w części dotyczącej
tego obszaru.

! s. 2

Zaprzyjaźniona gmina Harku
Piaseczno odwiedziła w dniach 6-9 września delegacja
władz samorządowych z leżącej pod Tallinem estoń-
skiej gminy Harku. Wizyta była pierwszym krokiem do
nawiązania partnerskiej współpracy obu gmin.

Przewodniczący rady gminy Harku Allan Kill (pierwszy od lewej) oraz burmistrz 
Sulev Roos po konferencji w urzędzie miasta wręczyli burmistrzowi Józefowi Zalewskie-
mu reprodukcję historycznej mapy Estonii.

Spotkanie w Sejmie, od lewej: poseł Cezary Grabarczyk oraz poseł
Irena Nowacka z sejmowej grupy ds. współpracy z krajami bałtyc-
kimi, ambasador RP w Estonii Wojciech Wróblewski, burmistrz
gminy Piaseczno Józef Zalewski oraz przewodniczący Rady Miej-
skiej Józef Wierzchowski.

R E K L A M A

Remont w centrum Piaseczna

W związku z szerokim zakresem
robót, począwszy od wtorku 4 wrze-
śnia przez okres trzech miesięcy, ulice
te pozostaną wyłączone z ruchu (do-
puszczony zostanie jedynie dojazd do
posesji). W tym czasie proponujemy
mieszkańcom objazd ulicami: Gerbe-
ra, Wojska Polskiego i Jana Pawła II

Inwestycja ta znacząco popra-
wi wizerunek centrum miasta,
podniesie też komfort jazdy na jed-
nej z głównych arterii Piaseczna.

Zakres robót obejmuje:
Na ul. Sierakowskiego
- kompleksową wymianę nawierzchni

bitumicznej jezdni ze wzmocnie-
niem konstrukcji nawierzchni.

- budowę nowych wjazdów 
bramowych

- obustronną budowę chodników
z kostki brukowej

- przebudowę oświetlenia ulicznego
z wymianą latarń

- budowę nowej kanalizacji deszczowej
- częściowe przełożenie trasy 

wodociągu na odcinku pomiędzy
ul. Chyliczkowską a Kanałem 
Piaseczyńskim

- dobudowanie przykanalików 
wodno-kanalizacyjnych na 
ul. Kilińskiego i Warszawskiej

- modernizację nawierzchni 
bitumicznej jezdni przez 
wykonanie nowej warstwy asfaltu

- budowę wjazdów bramowych
- budowę nowych ciągów 

chodnikowych
- modernizację oświetlenia
- wykonanie brakujących 

przyłączy wodno-kanaliz-
acyjnych do istniejącej zabudowy.

Wartość całej inwestycji wynosi
2,5 mln zł. Jej wykonawcą jest
firma Fal-Bruk z Warszawy.

pozostałe inwestycje 
czyt. strona 4

Pragniemy przeprosić
mieszkańców za utrudnienia
w centrum miasta spowodo-
wane robotami modernizacyj-
nymi. Ze swej strony dołożymy
starań, aby prace budowlane
wykonane były z należytą sta-
rannością i w jak najkrótszym
czasie. Inwestycja ta sprawi, że
znacząco poprawi się wizeru-
nek centrum miasta. Liczymy
na wyrozumiałość.

Józef Zalewski
burmistrz miasta i gminy Piaseczno

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

27 sesja 
Rady Miejskiej

odbędzie się 23 września
o godz. 9

w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5

Inwestycje
● s. 4

Konkurs Idea Mazovia Tour
● s. 5

Przetargi
● s. 6-7

Kultura, sport
● s. 8

Z początkiem września ruszył długo oczekiwany przez mieszkańców centrum 
Piaseczna remont oraz uzupełnienie infrastruktury ulic: Kilińskiego, Sierakowskiego
i Warszawskiej aż do ulicy Młynarskiej. Prace i utrudnienia w ruchu potrwają
do końca listopada.
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Nic więc dziwnego, że szczególną
uwagę w projekcie zwraca się na zacho-
wanie miejsc o dużych wartościach przy-
rodniczych, zwłaszcza kompleksów le-
śnych i układu wodnego. Autorka Doro-
ta Sikora nie zapomniała jednak o miej-
scach posiadających wartości historyczne
i zaleca zachowanie ich wraz z otocze-
niem w niezmienionym stanie. Ponadto
w opinii autorki na całym obszarze po-
winna zostać zachowana jedno i dwu-

kondygnacyjna zabudowa, a mostki i jazy
powinny zostać przebudowane w celu
udostępnienia ich dla rowerzystów i osób
niepełnosprawnych. Warto zaznaczyć że
projekt zakłada dojazd samochodem tyl-
ko na obrzeża parku (wyjątkiem byłby
Gościniec Warecki udostępniony dla ru-
chu samochodowego na całej długości )
i dalsze poruszanie się rowerem lub pie-
szo. Dlatego, w zaroślach i trzcinach
wzdłuż ciągów spacerowych należy wy-

konać otwory widokowe na wodę, a tak-
że otworzyć widok na stawy z drogi bru-
kowanej Żabieniec - Jesówka oraz z gro-
bli przy Górkach Szymona na Jeziorkę.
Ponadto tam gdzie to możliwe naziemne
linie energetyczne miałyby być schowane
pod ziemię. Na koniec ujednolicony zo-
stać ma styl elementów małej architektu-
ry: ławek, koszy na śmieci i oświetlenia,
a zwieńczeniem projektu będzie wpro-
wadzenie ujednoliconego systemu infor-
macji przestrzennej oraz opracowanie lo-
go Parku i folderu turystycznego.

Opracowując koncepcję gmina ma
na celu podniesienie walorów krajobra-
zowych tego terenu oraz ochronę war-

tości przyrodniczych. Tak atrakcyjny
turystycznie teren położony 20 kilome-
trów od stolicy już teraz przyciąga
w weekendy mieszkańców Piaseczna
oraz tysiące warszawiaków. Nie ma
w tym nic złego i jest to okazja do zro-
bienia dobrego interesu. Jednak zda-
niem burmistrza, żeby obecność week-
endowych turystów nie powodowała
dewastacji tego obszaru, a ponadto nie
była kłopotliwa dla mieszkańców oko-
licznych miejscowości należy już teraz
zadbać o porządek i ład przestrzenny
oraz ustalić podstawowe zasady zago-
spodarowania tego obszaru.

Termin składania prac upłynął 15 lipca
2004 r. Sześć biorących udział w konkursie prac
oglądać można do końca września w holu na
I piętrze Urzędu Miasta. Każdy z mieszkańców
może wypowiedzieć swoje zdanie na temat
przedstawionych przez architektów propozycji,
wypełniając specjalną ankietę (należy ją wrzucić
do przygotowanej skrzynki).

Konkurs jest kolejną częścią programu re-
witalizacji centrum miasta. Plac Piłsudskiego
w Piasecznie o powierzchni ok. 1 ha położony
jest w centralnej części miasta. Z trzech stron
otoczony jest budynkami mieszkalnymi i usługowymi. Na placu poza ciągami komunikacyjnymi
i parkingami znajdują się obiekty małej architektury. Od strony zachodniej przylega do niego teren
kościoła parafialnego z budynkami kościoła, dzwonnicy i dawnej plebani. Od strony północnej usy-
tuowany jest ratusz. Wszystkie te budynki znajdują się pod ochroną konserwatorską i dlatego pro-
jekt zagospodarowania placu będzie musiał uzyskać akceptację wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków. Przedstawił on zalecenia i wytyczne, którymi należy się kierować przy modernizacji rynku. 

Według konserwatora prace remontowe nie powinny skupiać się na utrwalaniu obecnego
- chaotycznego oraz nieprawidłowego ze stanowiska konserwatorskiego - zagospodarowania
placu, lecz winny być podporządkowane kompozycji rynku (osiom symetrii, osiom widoko-
wym, dominantom architektonicznym). Plac należy traktować jako całość, powinien on stano-
wić jedną przestrzeń, a przebiegające przez rynek drogi powinny być wydzielone jedynie po-
przez charakter wykończenia nawierzchni. W tym celu należy też zlikwidować istniejące zago-
spodarowanie utworzone przez murki, kwietniki oraz różnice poziomów placu. Z placu nale-
ży usunąć przypadkową i chaotyczną zieleń, zaś nawierzchnia musi zostać wykonana z materia-
łów tradycyjnych.

17 września, nr 12 (120) 2004AKTUALNOŚCI2
Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przedstawia radnym sprawozdanie z pracy po-

między sesjami Rady. Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych spraw i problemów, którymi bur-

mistrz i kierownictwo zajmowali się od 8 lipca do 30 sierpnia 2004 roku. 

SPRAWOZDANIE Z  PRACY  BURMISTRZA Sprawozdanie z 26. sesji Rady Miejskiej

W okresie tym burmistrz wydał 116
zarządzeń, w tym m.in. w sprawach:
- prowadzenia negocjacji dotyczących ustale-
nia wysokości odszkodowania za działki dro-
gowe (16 zarządzeń);

Zatwierdzenia przetargów:
- na budowę ciągu ulic: Kilińkiego, Siera-
kowskiego, Warszawskiej do ul. Młynarskiej
wraz z towarzyszącymi robotami uzbrojenia
terenu. Wykonawcą będzie firma Fal-Bruk
B.B.Z. Falenta Spółka Jawna z Warszawy za
cenę ryczałtową 2.499.863,24 zł;
- na budowę odcinka al. Kalin od ul. Cho-
pina do wiaduktu kolejowego nad torami
PKP Warszawa Radom wraz z robotami to-
warzyszącymi. Wykonawcą będzie firma
"FAL-BRUK" s.j. z Warszawy, za cenę ryczał-
tową brutto 594 564,91 zł
- na dostarczenie wraz z montażem tablic
z nazwami ulic oraz tablic informacyjnych
wraz ze słupkami mocującymi. Wykonawcą
będzie firma UTAL sp. z o.o. z Poznania, za
cenę ryczałtową brutto: wykonanie dwu-
stronnej tablicy z herbem wraz z ramką
128,22 zł/szt., wykonanie słupka mocującego
108,34 zł/szt. Montaż słupków wraz z tablicą
w wyznaczonym miejscu 68,44 zł/komplet
- na opracowanie projektu budowlano-
-wyk. ul. Chełmońskiego na odcinku od ul.
Broniewskiego do ul. Reymonta i chodnika
od ul. Reymonta do schodów przy peronie
stacji kolejowej w Piasecznie. Wykonawcą
będzie firma Centralne Biuro Projektowo-B-
adawcze Budownictwa Kolejowego "KOL-
PROJEKT" sp. z o.o. z Warszawy, za cenę ry-
czałtową brutto 56 730 zł
- na przebudowę oczyszczalni ścieków
Głosków w Bąkówce. Wykonawcą będzie fir-
ma FAMBUD ze Skierniewic za cenę ryczał-
tową brutto 759 766,79 zł
- na przebudowę pomieszczeń na parterze
Urzędu Miasta i Gminy na biuro obsługi
klienta. Wykonawca będzie firma Budowlana
Spółdzielnia Piaseczno, za cenę ryczałtową
brutto 104 719,44 zł
- na opracowanie koncepcji kanalizacji sa-
nitarnej dla wsi Złotokłos, Szczaki, Wólka
Pracka, Runów, Henryków Urocze. Wyko-
nawcą będzie firma Zakład Projektowania
i Realizacji Inwestycji KOMA z Łodzi, za ce-
nę ryczałtową brutto 118 340 zł
- na opracowanie projektu bud-wyk magi-
strali wodociągowej w ul. Mleczarskiej oraz
projektu modernizacji i rozbudowy pompow-
ni wodociągowej Raszyńska. Wykonawcą bę-
dzie firma Zakład Projektowania i Realizacji
Inwestycji KOMA z Łodzi, za cenę ryczałtową
brutto 142 740 zł
- na projekt bud-wyk kanalizacji sanitarnej
dla wsi Żabieniec i Jastrzębie etap II. Wykonaw-
cą będzie firma ELIOT BLMT JAROSZ z Gdań-
ska, za cenę ryczałtową brutto 265 960 zł 
- na projekt bud-wyk kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w Julianowie i Józefosławiu wraz
z odcinkiem kolektora grawitacyjnego i kana-
łu deszczowego dla miasta Piaseczna. Wyko-
nawcą będzie firma Konsorcjum BIATEL
Systemy Dostępowe sp. z o.o. z Augustowa,
za cenę ryczałtową brutto 237 900 zł
- na projekt bud-wyk kanalizacji sanitarnej
w Zalesiu Górnym etap VI i Via. Wykonawcą
będzie firma Zakład Projektowania i Realiza-
cji Inwestycji KOMA z Łodzi, za cenę ryczał-
tową brutto 146 400 zł
- na projekt bud-wyk kanalizacji sanitarnej
w Jesówce. Wykonawcą będzie firma Zakład
Projektowania i Realizacji Inwestycji KOMA
z Łodzi, za cenę ryczałtową brutto 134 200 zł
- na projekt bud-wyk kanalizacji sanitarnej
w Chylicach. Wykonawcą będzie firma
ELIOT BLMT JAROSZ z Gdańska, za cenę
ryczałtową brutto 240 340 zł
- na projekt bud-wyk kanalizacji sanitarnej

w Domance. Wykonawcą będzie firma Zakład
Projektowania i Realizacji Inwestycji KOMA
z Łodzi, za cenę ryczałtową brutto 85 400 zł
- na projekt bud-wyk rozbudowy oczysz-
czalni ścieków w Wólce Kozodawskiej. Wy-
konawcą będzie firma Urządzenia Sanitarne
i Ochrony Środowiska w Zielonce, za cenę
ryczałtową brutto 71 980 zł
- na dostawę sprzętu komputerowego dla
Urzędu Miasta i Gminy. Wykonawcą zamó-
wienia będzie firma EMMA-PC z Warszawy,
za cenę ryczałtową brutto 99 821,62 zł
- zatwierdzenia przetargu na modernizację
uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Piaseczno, którego wykonawcą będzie
Zakład Konserwacyjno Remontowy Sieci
i Urządzeń Elektroenergetycznych "Cieśli-
kowski" z Wolicy za cenę ryczałtową
151.275,63 zł;
- na wykonanie preizolowanej sieci cieplnej do
budynku SP nr 5 w Piasecznie. Wykonawcą
będzie firma Star Pipe Polska Sp. z o.o. z Czer-
wonki, za cenę ryczałtową 295.248,36 zł;
- na: rozbudowę SP nr 5 wraz z zagospodaro-
waniem terenu i wyposażeniem oraz termo-
modernizacją istniejącej SP przy ul. Szkolnej
14. Wykonawcą zamówienia będzie firma
P.P.U. ZAMBET SA z Pułtuska za cenę ry-
czałtową brutto 9.414.601,77 zł;
- na modernizację kanału Złotokłos wraz
z rowem bocznym, którego wykonawca bę-
dzie firma Hydrodom z Tarnowa za ceną ry-
czałtową brutto 170.721,13 zł;
- na bieżące utrzymanie lokalnych dróg gmin-
nych, którego wykonawcą będzie firma Jarpol
z Warszawy.

Ponadto ogłoszono przetargi 
na następujące zadania:
- rozbudowę SUW Zalesie Dolne,
- wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego
dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej
wody w budynku mieszkalnym przy ul.
Warszawskiej,
- wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego
dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej
wody w budynku mieszkalnym Polkolor przy
ul. Młynarskiej nr 5 w Piasecznie,
- budowę ul. Kniaziewicza na odcinku od ul.
Sienkiewicza do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie,
- budowę kanalizacji sanitarnej
podciśnieniowej we wsi Wola Gołkowska -
Robercin etap II i III,
- kanalizację sanitarną w Jazgarzewie - etap IV,
- wykonanie projektów budowlano-
wykonawczych kanalizacji sanitarnej w:
Chylicach, Żabieńcu i Jastrzębiu - etap II,
Zalesiu Górnym, Jesówce, Chyliczkach, 
- wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej
dla wsi: Złotokłos, Szczaki, Wólka Pracka,
Runów, Henryków Urocze,
- na projekt budowlano-wykonawczy
kanalizacji sanitarnej i deszczowej  w Julianowie
i Józefosławiu wraz z odcinkami kolektora
grawitacyjnego i kanału deszczowego dla miasta
Piaseczna.
- budowę kanalizacji sanitarnej we wsi
Wola Gołkowska-Robercin etap II i III
- remont nawierzchni ul. Czajewicza na
odcinku od ul. Sienkiewicza do ul.
Nadarzyńskiej w Piasecznie
- budowę ulicy Droga Dzików etap II na
odcinku o dł. 542,5 m od ul. Pionierów do
ul. Jastrzębi Lot w Zalesiu Górnym
- monitoring wizyjny miasta Piaseczna
- budowę oświetlenia ścieżki rowerowej w
Żabieńcu
- budowę sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ulicy jana Pawła II z Dworcową
i Powstańców Warszawy w Piasecznie
- budowę oświetlenia ulicznego ul.
Stanisława Kostki w Złotokłosie
- oświetlenie ulicy Traugutta w
Złotokłosie

W okresie sprawozdawczym burmistrz zaj-
mował się bieżącymi sprawami, wtym m.in.:

13 lipca na posiedzeniu kierownictwa
burmistrz przedstawił opinie kuratorium
oświaty w sprawie powierzenia stanowisk dy-
rektora w placówkach oświatowych. Kurato-
rium nie wnosi żadnych zastrzeżeń odnośnie
powierzenia stanowiska dyrektora na okres
01.09.04 do 31.08.2009:
- p. J. Kopacz w Przedszkolu nr 5
- p. K. Łęckiej w Szkole Podstawowej nr 1
- p. E. Lewandowskiej w Szkole 

Podstawowej w Głoskowie
- p. D. Marczak w Przedszkolu nr 2
- p. J. Bińkowskiej w Przedszkolu 

nr 7 w Zalesiu Górnym
- p. A. Kurek w Przedszkolu nr 3
- p. E. Mańkowskiej w Przedszkolu nr 9

23 lipca burmistrz i radni wzięli udział
w uroczystych obchodach Święta Policji.

27 lipca burmistrz poinformował na nara-
dzie kierownictwa o postępie prac w zakresie
przygotowań do opracowania strategii zrówno-
ważonego rozwoju gminy Piaseczno. Obecnie są
przygotowywane karty projektów poszczegól-
nych programów rozwoju przez zespoły złożone
z przedstawicieli poszczególnych wydziałów.

28 lipca burmistrz, radni i mieszkańcy
ulicy Słonecznej spotkali się z dyrekcją Mazo-
wieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Sło-
necznej z ul. Pod Bateriami i ul. Dworską.
Uzgodniono wstępną koncepcję włączenia ul.
Słonecznej w ul. Pod Bateriami. Trwają pra-
ce projektowe. Tematem spotkania były rów-
nież sprawy związane z lokalizacją kanału sa-
nitarnego wzdłuż ul. Pod Bateriami w celu za-
pewnienia włączenia do kanalizacji kilkudzie-
sięciu nieruchomości położonych wzdłuż tej
ulicy oraz sprawy związane z przebudową ul.
Stołecznej i Pod Bateriami oraz ul. od skrzy-
żowania z ul. Pomorską do skrzyżowania
z ulicami Główną i 4. Pułku Ułanów.

30 lipca burmistrz i radni uczestniczyli w za-
kończeniu trzeciego etapu 47. Międzynarodowe-
go Wyścigu Kolarskiego "Idea Mazowia Tour".

1 sierpnia burmistrz i radni wzięli udział
w uroczystościach w Piasecznie i Jazgarzewie
związanych z 60. rocznicą wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego. 

18 sierpnia odbyła się uroczysta prezenta-
cja prac konkursowych dotyczących przebu-
dowy placu Piłsudskiego w Piasecznie. Ekspo-
zycja tych prac potrwa do 30 września.
W trakcie prezentacji mieszkańcy mogą głoso-
wać nad wyborem właściwych rozwiązań kon-
cepcyjnych. Po zakończeniu konkursu projek-
tanci najlepszej pracy otrzymają zlecenie wy-
konania dokumentacji techniczno-wykona-
wczej przebudowy placu Piłsudskiego.

22 sierpnia burmistrz i radni wzięli udział
w dożynkach powiatowych w Górze Kalwarii.

Burmistrz na bieżąco rozpatruje wnioski
o rozłożenie na raty czynszów dzierżawnych
i przedłużenie umów dzierżaw oraz wnioski
podmiotów gospodarczych o umorzenie lub
rozłożenie na raty należności podatkowych,
pozwolenia na sprzedaż alkoholu itp.

Omawiane są na bieżąco wnioski komisji
problemowych RM - informacja pisemna
o podjętych czynnościach związanych z tymi
wnioskami przedkładana jest przewodniczą-
cemu Rady Miejskiej. 

Interesantów burmistrz przyjmuje
w każdy poniedziałek po uprzednim
umówieniu spotkania. Tel. 70 17 588.

Zagospodarować rynek
Konkurs ogłoszony przez burmistrza Józefa Zalewskiego rozstrzy-
gnie o przyszłości piaseczyńskiego rynku. Nagrodą w konkursie na
opracowanie koncepcji zagospodarowania placu Piłsudskiego
w Piasecznie będzie podpisanie z autorem wybranej pracy umowy
na opracowanie projektu technicznego modernizacji placu.

Sesję, która odbyła się 30 lipca, otworzył
i poprowadził przewodniczący rady miejskiej Jó-
zef Wierzchowski. 

Po przyjęciu protokołu z 25. sesji sprawoz-
danie z działalności za okres między sesjami
przedstawili przewodniczący rady i burmistrz Jó-
zef Zalewski.

Przed rozpoczęciem części uchwałodawczej
radni składali wnioski i interpelacje.
W pierwszej części obrad przyjęli uchwałę
w sprawie zmian budżetu. W związku z
późniejszym przyjazdem rodziny państwa
Masłowskich z Kazachstanu zmniejszono plan
wydatków na świadczenia rodzinne o 9 072 zł.
Niewykorzystane środki radni przeznaczyli na
wyposażenie mieszkania (5 000 zł) oraz drobne
prace remontowe (4 072 zł) dla repatriantów.

Następnie przy pomocy komisji skrutacyj-
nej radni wybrali ławników do Sądu Okręgowe-
go, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi w War-
szawie. Wszyscy kandydaci na ławników zostali
wybrani. Są to: Anna Bulder, Wojciech Tęsny,
Halina Trzcińska, Piotr Kreyser, Lech Rajewski,
Wojciech Studziński.

Po pozytywnej opinii komisji polityki radni
wyrazili zgodę na zamianę gruntów gminnych
położonych we wsi Żabieniec na grunty sąsied-
nie, stanowiące własność mieszkańca Żabieńca,
doprowadzając w ten sposób do stanu zgodnego
z faktycznym użytkowaniem. Radni uchylili
uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetar-
gu nieograniczonego działki gminnej położonej
we wsi Głosków oraz uchwałę w sprawie sprze-
daży w trybie bezprzetargowym nieruchomości
gminnej położonej w Piasecznie przy ul. Tech-
nicznej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
Rada Miejska nie wyraziła zgody na pokrycie od-
szkodowania za grunt przeznaczony pod drogi
gminne nieruchomością stanowiącą własność
gminy. Radni zgodzili się natomiast na sprzedaż
w drodze przetargu nieograniczonego zabudo-
wanej nieruchomości położonej w Piasecznie
przy ul. Technicznej.

Radni wyrazili zgodę na zamianę zabudowa-
nej nieruchomości gminnej w Piasecznie przy ul.
Nadarzyńskiej zabudowanej budynkami usługo-
wo - magazynowymi, na nieruchomości stano-

wiące własność Handlowej Spółdzielni pracy "Sa-
mopomoc Chłopska" w Piasecznie, przeznaczone
pod drogi - ul. Kazimierza Jarząbka, ul. Jana Paw-
ła II i ul. Żytnią w Piasecznie. Zgodzili się także na
sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki poło-
żonej w obrębie Chojnowa na rzecz obecnych
użytkowników wieczystych oraz nieruchomości
gminnej położonej w Piasecznie przy ul. Okulic-
kiego celem przyłączenia do działki sąsiedniej.

Kolejna uchwała Rady dotyczyła użyczenia na
kolejnych 15 lat Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi
Kultury nieruchomości położonej przy ul. Ko-
ściuszki, na której Ośrodek się znajduje. Radni za-
liczyli również ul. Putramenta w Piasecznie do ka-
tegorii drogi wewnętrznej, służącej do obsługi
mieszkańców po wschodniej i zachodniej stronie
ulicy w zakresie ruchu pieszego, samochodów
osobowych i uprzywilejowanych z wyłączonym
wjazdem i wyjazdem od strony ul. Kardynała St.
Wyszyńskiego. Ulica Putramenta pozostaje wła-
snością i we władaniu urzędu gminy.
Po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję po-
lityki radni podjęli uchwałę w sprawie sposobu
wykonania uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 23 lutego 2000 r. o przystąpieniu do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Grochowa. Ze względu
na zaistniałe okliczności i uwarunkowania miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego
części wsi Grochowa I będzie sporządzany
i przedkładany do uchwalania etapowo. Radni
uchwalili także miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Bąkówka- etap I.

Nadano nazwy ulicom: Jazdy Konnej
w Gołkowie, Ruciana oraz Przebiśniegów w Ja-
zgarzewie, Skalna w Bobrowcu, Zaborce w Chy-
licach, Ładna w Bąkówce, Nad Perełką, Liliowa
oraz Irysów w Piasecznie.

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 
www. gmina-piaseczno.pl 

Przetarg na Wisłę
Starostwo powiatowe w Piasecznie ogłosiło

w końcu czerwca br. przetarg na dzierżawę nie-
ruchomości ośrodka Wisła w Zalesiu Górnym.
Otwarcie ofert nastąpi 21 września 2004 r.
o godz. 12 w sali konferencyjnej starostwa po-
wiatowego przy ul. Chyliczkowskiej 14

Ośrodek Wisła położony w jednym z naj-
bardziej urokliwych zakątków gminy Piaseczno,
w otulinie Chojnowskiego Parku Krajobrazowe-
go, od półwiecza stanowi popularne miejsce
weekendowego wypoczynku mieszkańców gmi-
ny Piaseczno, gmin okolicznych i Warszawy.

Zdaniem władz gminy ośrodek, niezależnie
od tego kto nim będzie administrował, powi-
nien stanowić cześć ogólnodostępnego, spójne-
go i uporządkowanego urbanistycznie obszaru
rekreacyjnego jakim miałby być Park Zalesie.

Park Zalesie
Obszar nazwany roboczo Parkiem Zalesie obejmuje tereny
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu z chronioną strefą doliny rzeki Jeziorki
oraz zespołem przyrodniczo - krajobrazowym Górki Szymona. 
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1 sierpnia odbyła się prezentacji książki na temat działalności Samodziel-
nego Batalionu im. Brygadiera Mączyńskiego NSZ 1939-45. Podczas tej
prezentacji opowiedziałem o spotkaniu z żołnierzami NSZ we Francji, co
chcę trochę obszerniej omówić. 

W 1957 roku jako student przed ostatnim rokiem studiów otrzymałem
możliwość wyjazdu na zagraniczne studenckie obozy pracy. Na moim roku
wszyscy znający jakiś zachodni język wyjechali na takie obozy za pośrednic-
twem Związku Studentów Polskich. Ja uczestniczyłem w dwóch obozach
w Medon pod Paryżem i w Oublaise. Podczas pobytu w Oublaise w święto 15
sierpnia pojechałem do pobliskiego Montresoru - zamku w posiadaniu rodzi-
ny Branickich od czasu rozbiorów. Po przyjeździe zostałem serdecznie przyję-
ty przez właścicieli. W czasie tego pobytu pan hrabia Stanisław Rey, mąż pani
Branickiej właścicielki Montresoru, zaproponował mi załatwienie stażu w la-
sach prywatnych. Po zakończeniu stażu krewna hrabiego Reya pani Tyszkie-
wicz pracująca w Instytucie Badań Rolniczych w Wersalu znalazła mi pracę
w tym Instytucie. W czasie pracy w Instytucie w Wersalu w sierpniu 1958 ro-
ku uzyskałem zwolnienie na udział w pielgrzymce narodowej Polaków z Fran-
cji, która odbywała się corocznie w dniach 13-15 sierpnia.

Pojechałem na tę pielgrzymkę autostopem. W połowie drogi wywiezio-
ny przez ostatniego kierowcę na mniej uczęszczaną drogę stałem kilka go-
dzin bez możliwości dalszej jazdy. Zdesperowany daję sygnał przed nadjeż-
dżającym amerykańskim pojazdem terenowym. Samochód zatrzymuje się
i po zajęciu miejsca w tylnej części pojazdu słyszę rozmowę żołnierzy po
polsku i jeden z nich mówi: - Kogoś my to wzięli, chyba Niemca. A ja spro-
stowałem: - Wzięliście Panowie rodaka - co wywołało zdziwienie i radość.
Postanowili zmienić trochę trasę, aby ułatwić mi dalszą podróż. W pierw-
szym momencie sądziłem, że są to amerykanie polskiego pochodzenia, a ci
żołnierze wyjaśnili mi, że są żołnierzami z Brygady Świętokrzyskiej Narodo-
wych Sił Zbrojnych, która cofając się przed nacierającą Armią Czerwoną,
przeszła z bronią w ręku do nacierającej z zachodu w kierunku na Czecho-
słowację Armii Amerykańskiej. Była to Brygada dobrze uzbrojona i licząca
przeszło półtora tysiąca żołnierzy i oficerów. Po wejściu na teren Czech wy-
zwolili spod okupacji niemieckiej kobiecy obóz Holiszów przy granicy
z Niemcami. Uratowali w ten sposób około tysiąca kobiet różnej narodowo-
ści - Polki, Francuzki, Czeszki, Rumunki i Żydówki. Po demobilizacji Armii
Polskiej na zachodzie przeszli do służby w Armii Amerykańskiej. 

Po wywiezieniu mnie na bardziej uczęszczana drogę, podczas krótkiego po-
stoju przed pożegnaniem się, przy piwie w przydrożnym barze opowiedziałem
im swoją historię pobytu we Francji, jak również oni uzupełnili swoją historię,
gdyż podczas jazdy trudno było rozmawiać, bo samochód był dosyć głośny. 

Dalszą drogę odbyłem bez specjalnych zatrzymań, a ostatni odcinek po-
konałem na motorze. Chłopak, który jechał podczas urlopu, dowiedziawszy
się, dokąd chcę jechać, postanowił mnie zawieźć i sam zostać w Lourdes. 

Dr inż. Gerard Burzyński
radny LPR
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1 września 
Każdego roku w dniu 1 września w rocznicę najazdu hitlerow-
skiego na Polskę kombatanci ZKRPiBWP ze wszystkich kół
w powiecie wraz ze społeczeństwem Piaseczna, młodzieżą,
przedstawicielami samorządu i władz powiatowych oraz gmin-
nych, zakładami pracy, organizacjami społecznymi, zbierają się
na cmentarzu parafialnym przy kwaterze wojennej, aby podczas
wspólnej polowej mszy świętej modlić się za poległych w obro-
nie granic Ojczyzny żołnierzy oraz w hołdzie im złożyć wiązan-
ki kwiatów.

Na to wspólne spotkanie żyjących, acz niestety z biegiem lat ubywających
żołnierzy "wrześniowców" przyszło blisko trzystu mieszkańców Piaseczna.
Wśród nich harcerze, przedstawiciele zakładów pracy, szkół, organizacji spo-
łecznych, władz samorządowych. Uroczystości tradycyjnie uświetnił piaseczyń-
ski chór Lira. Dzięki Dowództwu Wojsk Lądowych podległych panu generało-
wi broni Edwardowi Pietrzykowi w tym roku w Piasecznie gościliśmy kompa-
nię honorową i orkiestrę wojskową. Dzięki obecności wojska odbyliśmy uro-
czysty apel poległych, oddana była salwa honorowa, a przy łoskocie werbli zło-
żone zostały na płycie kwatery wojennej kwiaty. Msza św. celebrowana przez
księdza dziekana Tadeusza Sowę również została wzbogacona przez orkiestrę
wstawkami muzycznymi w jej najważniejszych częściach. Dziękujemy serdecz-
nie Panu Generałowi i jego oficerom płk. Ekiertowi i płk. Krzysztofikowi za ten
szczególny dla nas muzyczny dar.

W drugiej części spotkania już w gościnnych progach Ośrodka Kultury przy
stolikach z poczęstunkiem kombatanci i zaproszeni goście wysłuchali oficjal-
nych przemówień oraz okolicznościowych pieśni w wykonaniu chóru Lira. Na
koniec wręczono obecnym żołnierzom "wrześniowcom", z racji 65. rocznicy
Września 1939 roku, specjalne listy - dyplomy sygnowane przez Okręg Związ-
ku Kombatantów RPiBWP w Warszawie.

Tadeusz Pawłowski
prezes ZKiBWP

Uroczystość patriotyczna 
na Zimnym Dole w Lasach Chojnowskich

Jak każdego roku 25 sierpnia o godz. 12
Koło Żołnierzy NSZ im. por. "Antka", zorga-
nizowało uroczystość poświęconą pamięci po-
ległych na Zimnym Dole.

Uroczystość uświęcona została polową
Mszą świętą celebrowaną przez proboszcza
Zalesia Górnego księdza Wiktora Ojrzyń-
skiego, który w homilii podkreślił patrio-
tyzm oraz poświęcenie uczestników walk
w czasie Powstania Warszawskiego. 

Po wciągnięciu flagi na maszt i odśpie-
waniu hymnu narodowego żołnierze batalio-
nu odmówili modlitwę NSZ. 

Panie Boże Wszechmogący
daj nam siły i moc wytrwania
w walce o Wielką Polskę, której
poświęcamy nasze siły, a nawet i życie.

Niech z krwi niewinnie przelanej naszych braci,
pomordowanych w lochach gestapo i czeki:

niech z łez naszych matek i sióstr
wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib;

niech z mogił żołnierzy naszych
poległych na polach: Polski, Norwegii,
Belgii, Holandii, Francji, Anglii -

Powstanie Wielka Polska.

O Mario, Królowo Korony Polskiej,
błogosław pracy naszej
i naszemu orężowi,
i spraw o Miłościwa Pani,
Patronko Polskich rycerzy,
by wkrótce u stóp Jasnej Góry
i Ostrej Bramy zatrzepotały
polskie sztandary z Orłem Białym
i Twoim wizerunkiem.

Modlitwa ta odmawiana była w okresie
konspiracji przed każdą zbiórką i akcją.

Krótką historię tamtych wydarzeń cha-
rakteryzuje tekst zawarty na tablicy pomnika
wybudowanego na miejscu walki z okupan-
tem niemieckim:

Powstanie Warszawskie 1944
Chojnowska Rzeczpospolita
Tu przy starym Trakcie Wareckim
Oraz Gajówki "Zimny Dół" i Rybakówki
Osłaniając powstańcze zgrupowania wychodzące
Z niemieckiego okrążenia - od świtu 25
sierpnia
Samotnie toczyła bój z najeźdźcą 
Kompania Szarego 
Z Samodzielnego Batalionu 
im. Brygadiera Mączyńskiego
Narodowych Sił Zbrojnych w składzie AK

Walcząc polegli:
Dowódca kompanii ppor. "Antek" Marian
Orłowicz l. 28
Celowniczy rkm st. strz. "Trzaska" Tadeusz
Tymiński l. 27
Amunicyjny rkm strz. "Cyngiel" Ryszard Po-
pis l. 19
Oraz dwaj żołnierze nieznani - Rosjanie
Spłonęły domostwa, a w nich zginęli:
Małżeństwo Kozłowscy z córką l. 15 i K. Ro-
zenkowska l. 15

Pochyl głowę przed śladem dziejów twojego
narodu 
ECCE AGGER CONTUMACIUM A.D.
MCMXCIV
(oto szaniec nieugięty 1944)

Po Mszy Św. przedstawiciel Koła w cza-
sie krótkiego wystąpienia omówił trzy hasła
,dając zebranym dużo do myślenia, a doty-
czyło to słów: pamięć, prawda, przyjaźń.
Uroczystość zaszczycili swą obecnością
przedstawiciele nadleśnictwa Chojnów, PiS,
LPR, Akcji Katolickiej z Konstancina-Jezio-
rny, Piaseczna i Zalesia Dolnego.

Dzięki przychylności nadleśnictwa po
zakończeniu części oficjalnej zebrani spędzi-
li czas przy ognisku. 

Władysław Sieradzki ps. „Kordian”

Po europejsku i po polsku
Wraz z rozpoczęciem wakacji chór liturgiczny parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Zalesiu
Dolnym wybrał się do stolicy naszych sąsiadów - Pragi. Wyjazd miał przede wszystkim przybli-
żyć członkom chóru sztukę i zabytki tego pięknego miasta, ale starali się oni również pokazać
tam polską kulturę, pamiętając o swoim mieście - Piasecznie.

Wyjazd 1 lipca rozpoczęliśmy wizytą
w Częstochowie - na Jasnej Górze - co
dostarczyło uczestnikom wrażeń ducho-
wych. Natomiast po czeskiej stronie do-
świadczyliśmy przeżyć estetycznych. 

Pierwszym odwiedzonym miejscem
było Skalne Miasto niedaleko granicy
z Polską. Można tam obejrzeć zadziwiają-
ce formy skalne wyżłobione w ciągu wie-
lu wieków przez rzekę. Ze względu na ich
rozmiary wrażenia są niezapomniane. Po
dotarciu do Pragi i zakwaterowaniu z nie-
cierpliwością czekaliśmy na kolejny dzień
i zwiedzanie tego jakże urokliwego mia-
sta. Przygoda z czeską stolicą rozpoczęła
się na Starym Mieście. Zwiedzaliśmy ry-
nek staromiejski z ratuszem, Bramę Pro-
chową, budynek Teatru Wielkiego, ko-
ściół św. Mikołaja, katedrę za Tynem oraz
dzielnicę żydowską Josefov. Nie zbrakło
spaceru po wypełnionych turystami ulicz-
kach, przede wszystkim najsłynniejszym
praskim deptakiem Václavské Naméstí.
Mieliśmy również możliwość podziwiania
panoramy Pragi ze wzgórza Petøín. Do-
datkową atrakcją był wieczorny pokaz
"światło i dźwięk" w Køižíkowa Fontána. 

Kolejny dzień to przede wszystkim
Hradczany: zamek, gdzie obecnie
urzęduje czeski prezydent, katedra św.
Wita, Wojciecha i Wacława oraz naj-
mniejsza uliczka świata, czyli Złota
Uliczka, ale także Praska Loreta, most

Karola, Bel-
weder i Mala
Strana. Pobyt
w Pradze za-
kończyła msza
w kościele św.
W o j c i e c h a
uświe tn iona
śpiewem chó-
ru. Przez na-
szych połu-
dniowych są-
siadów zosta-
liśmy przyjęci
bardzo przy-
jaźnie i sym-
p a t y c z n i e .
Z wielkim ża-
lem opuszczaliśmy to jedno z najpięk-
niejszych miast świata. W drodze po-
wrotnej zatrzymaliśmy się w Kutnej
Horze (katedra św. Barbary) oraz już
po stronie polskiej w Wambierzycach,
gdzie przejście po dróżkach kalwarii
było wyjątkowym przeżyciem ducho-
wym. W miejscowym kościele chór
dał minirecital, wykonując utwory
maryjne. Tak rozpoczęliśmy wakacyj-
ny odpoczynek. A zakończyliśmy go
pielgrzymką do Lichenia.

Do jednego z najbardziej znanych
polskich sanktuariów wybraliśmy się
30 sierpnia. Wyjazd ten miał charak-

ter typowo pielgrzymkowy, aby du-
chowo przygotować się do nadchodzą-
cej wytężonej pracy. Mieliśmy możli-
wość zaśpiewania podczas mszy przed
cudownym obrazem Matki Boskiej Li-
cheńskiej, co było wyjątkowym prze-
życiem. Odwiedziliśmy również miej-
sce objawień oraz niedawno poświę-
coną bazylikę. Każdy z uczestników je-
chał we własnej intencji, ale wszyscy
prosili, aby pomyślnie zacząć kolejny
rok działalności chóru. Jubileuszowy
piąty rok...

Aleksandra Świergolecka

Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych 
na trasie młodzieńczej pielgrzymki 
do Lourdes w 1958 roku

Pomnik upamiętniający walkę żołnierzy
NSZ na Zimnym Dole 

Uczestnicy wyjazdu na Hradczanach

Historia Samodzielnego Batalionu NSZ
im. Brygadiera Mączyńskiego opisana zo-
stała w książce Rafała Utrackiego CON-
TUMACES... LEGIO INFERA, wydanej
dzięki wsparciu finansowemu gminy Pia-
seczno. Książka dostępna jest we wszyst-
kich bibliotekach na terenie gmin.
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Budowa kolejnego 
odcinka al. Kalin

Trwa budowa odcinka 211 metrów jezdni wraz z chodnikami od ul.
Chopina do wiaduktu kolejowego PKP. Prace potrwają do połowy paź-
dziernika br. Wykonawcą jest firma Falbruk z Warszawy. Koszt inwesty-
cji to 594 568 zł brutto.

Nowe schody na dworcu PKP

W wakacje gmina wybudowała schody zejściowe o konstrukcji stalowej
z górnego poziomu (ul. Sienkiewicza) pomiędzy wiaduktem drogowym
a wiaduktem kolejki wąskotorowej, z doprowadzeniem zejścia na czoło pe-
ronu. Wykonane zostało też oświetlenie schodów i dojście z peronu do po-
destu schodów.

Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
i Robót Inżynieryjnych "Kołdico" z Zagnańska za kwotę 170 413 zł brutto.

Słowicza

20 sierpnia firma Falbruk
z Warszawy rozpoczęła długo ocze-
kiwaną budowę ul. Słowiczej. Ok.
500-metrowy odcinek drogi od ul.
Fabrycznej do ul. Tukanów wyko-
nany zostanie z kostki brukowej.
Koszt inwestycji obejmujący rów-
nież wybudowanie kanalizacji desz-
czowej dla potrzeb odwodnienia
jezdni na całej długości wyniesie
725 tys. zł.

Serdeczne podziękowania za
pełną zaangażowania pracę na
rzecz rozwoju młodych ludzi, za
troskę i oddanie, trud i wysiłek, ale
przede wszystkim za pozostawione
po sobie dzieło, za idee i wartości
przekazane swoim podopiecznym
Siostrze Dorocie Andrelczyk 

składają

Przewodniczący Rady Miejskiej       
w Piasecznie                  

Józef Wierzchowski              
oraz

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Dni Mazowsza 

Już drugi rok z rzędu w ostatnią
niedzielę sierpnia w Łazienkach Kró-
lewskich w Warszawie zorganizowana
została impreza pod hasłem "Mazo-
wieckie klimaty", na której powiaty
województwa mazowieckiego prezen-
tują swoje walory turystyczne i doro-
bek kulturalny. Swoją ekspozycję miał
też powiat piaseczyński reprezentują-
cy gminy ze swojego terenu. Choć
impreza przygotowana była z myślą
o powiatach, to podobnie jak w ze-
szłym roku włączyła się do niej gmina
Piaseczno. Ubrane w firmowe ko-
szulki z herbem gminy Piaseczno
dziewczęta rozdawały przechadzają-
cym się po parku warszawiakom spe-
cjalne, turystyczne wydania "Gazety
Piaseczyńskiej", częstując przy okazji
krówkami opatrzonymi logo gminy.

Kanalizacja 
w Zalesiu Dolnym

W ramach budowy kanalizacji
w obszarze ulic Graniczna - Stołecz-
na - Tory Kolejowe powstanie 7,1
km sieci, 255 przykanalików, w tym
194 zakończone studniami i 61 za-
korkowanych oraz 1 pompownia.
Inwestycję realizuje firma Inżynie-
ria Płońsk. Przewidywany termin
zakończenia tego etapu prac - 30
września 2005 r.

E. Plater
Trwa budowa ul. E. Plater. Pra-

ce obejmują wykonanie nowej na-
wierzchni z kostki brukowej na od-
cinku od ul. Staszica do ul. Żerom-
skiego z dobudowaniem niezbędnej
infrastruktury, tj. kanalizacji desz-
czowej i przyłączy wodno-kanaliz-
acyjnych, modernizacją oświetlenia
oraz przebudową odcinka gazocią-
gu. Inwestycję realizuje firma Jarpol
za cenę brutto 1063 tys. zł. Zakoń-
czenie prac nastąpi 15 listopada br.

Sieć cieplna 
Na Jana Pawła II budowana jest pre-
izolowana, wysokoparametrowa sieć
cieplna wraz z przyłączami do budyn-
ków mieszkalnych przy ul. Szkolnej 6,
1, 5, Fabrycznej 2 i 5, przychodni
zdrowia przy Fabrycznej 1, banku BPH
PBK SA oraz nowo projektowanego
budynku komendy policji, z możliwo-
ścią podłączenia do niej innych budyn-
ków. Inwestycję wykonuje firma PBN
Budispaw z Warszawy. Koszt brutto
wyniesie 1 465 tys. zł. Zakończenie
prac nastąpi 30 września br.

Siostra Dorota An-
drelczyk ze Zgromadze-
nia Służebnic Matki Do-
brego Pasterza zakończy-
ła swą 13-letnią pracę na
stanowisku dyrektora
Ośrodka Szkolno-Wych-
owawczego dla Dziew-
cząt w Piasecznie. Na
uroczystym spotkaniu
siostrę Dorotę pożegnał
starosta piaseczyński
i burmistrz Piaseczna,
którzy wręczyli jej pa-
miątkowy talerz z her-
bem powiatu i wazon
z herbem gminy Pia-
seczno.

red.

Podziękowania dla siostry Doroty

Dożynki powiatowe
Organizowane przez starostwo

powiatowe Dożynki 2004 odbyły
się w tym roku w Górze Kalwarii.
Wzięły w nich udział wszystkie gmi-
ny powiatu i licznie przybyła pu-
bliczność, która miała okazję podzi-
wiać występy zespołów ludowych.
Jednym z głównych punktów pro-
gramu był wybór najpiękniejszego
wieńca dożynkowego. Główny laur
przypadł pracownikom Urzędu
Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

Wieniec wykonany przez koło 
gospodyń wiejskich ze Złotokłosu

fot. piaseczno.info

fot. piaseczno.info

fot. piaseczno.info

fot. piaseczno.info

fot. piaseczno.info

fot. Ł. Wyleziński

fot. D. Putkiewicz fot. D. Putkiewicz

fot. D. Putkiewicz

Siostra Dorota (w środku) wraz z starostą, 
burmistrzem oraz wychowawcami i podopiecznymi
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Dużo emocji i sportowych
wrażeń dostarczył mieszkańcom
piaseczyński etap 47. Wyścigu
dookoła Mazowsza. 30 lip-
ca ulicami Piaseczna prze-
jechało ponad 140 kolarzy
ze wszystkich zawodowych
grup kolarskich w Polsce.
Na mecie w centrum Pia-
seczna obserwowaliśmy
walkę peletonu, który zro-
bił wcześniej dwie pętle
ulicami miasta.

Finiszowi wyścigu to-
warzyszył piknik zorgani-
zowany na terenie stacji
kolejki wąskotorowej. Impreza spodobała się mieszkańcom Piaseczna, dlatego
z przyjemnością gościć będziemy kolarzy w przyszłym roku. "Byłem w Piasecznie
i na warszawskim Bemowie. Jakże różne przyjęcie. W Piasecznie było to wydarze-
nie i prawdziwe święto, zarówno dla władz, jak i dla mieszkańców (sympatyczny
piknik), w stolicy przypominało przysłowiowe odrabianie pańszczyzny" - Adam
Molak, "Passa", 5 sierpnia 2004 r.
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Maturzyści z Platerówki

Rok 1954 - absolwenci Liceum im. E. Plater poszli w świat. Rozpierzchli się. Koń-
czyli studia, zdobywali tytuły naukowe, zakładali rodziny. Odnosili sukcesy i porażki. By-
ło ich czterdzieścioro. 

Po 50 latach wrócili "na chwilę" do Zalesia Dolnego. A stało się to dzięki Irmie Ka-
zubek-Rościszewskiej, która pamiętała o okrągłej rocznicy i wszystkich skrzyknęła.

Pierwsze spotkanie - w kościele parafialnym, msza święta, modlitwa za tych, którzy już
odeszli, ale pozostali w pamięci żyjących, rozpoznawani na szarym zdjęciu maturalnym. 

Drugie spotkanie - przy stole. Cudowne spotkanie. Bez programu, bez przemówień,
niektórzy uczestnicy nie widzieli się pół wieku. Najpierw pytali dyskretnie o swoje nazwi-
ska. Nie musieli pytać o wiek! A potem... rozgorzały żywiołowe rozmowy bez końca.
Z nostalgicznych wspomnień przeskok do współczesności. Od opowieści o tym, co dziś -
powrót do tego, co łączyło pół wieku temu i co różniło potem. Wielu tak niewiele wie-
działo o sobie albo zgoła nic... Szare zdjęcia pomaturalne, które ktoś powiększył i powie-
lił, zostały przykryte kolorowymi zdjęciami dzieci i wnuków. Wnuki to ulubiony temat
babć i dziadków, nawet na spotkaniu maturzystów. Niektórzy wzbogacili spotkanie doku-
mentami - świadectwem postaw i przeżyć. Janek Kozubowski podarował swoje wydanie
"Okruchów życia w PRL", Irka Bany przyniosła powielone wspomnienia o zmarłych wspa-
niałych nauczycielach - Stefanie Czarneckim, Zofii Patkowskiej i Marii Świderskiej. Du-
ma i żal. Rozrzewnienie. I satysfakcja z udziału w spotkaniu, chociaż tak mało można by-
ło sobie przekazać, a tak dużo chciało się o sobie wiedzieć. "Chwila" w Zalesiu była za
krótka. Czy na następne spotkanie można czekać 50 lat? Nie! Spotykamy się za rok!

Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Średniej Szkoły Ogólnokształcącej im. E.
Plater w Warszawie i Zalesiu Dolnym informuje, że:
- posiadamy stronę internetową: www.platerowka-stowarzyszenie.com
- 12.12.2004 r. - spotkanie opłatkowe

Krystyna Olechnowicz-Glinka

Galindia nad Gołdapiwo
Jednym z obozów zorganizowanych przez

Komendę Hufca ZHP im. Bohaterów Poko-
ju w Piasecznie był obóz GALINDIA. Od 15
lipca do 1 sierpnia 2004 roku 48 uczestni-
ków, pięciu wolontariuszy z OSP w Piasecznie
i trzy osoby kadry wypoczywało w Harcerskiej
Bazie Obozowej Hufca Węgorzewo w Prze-
rwankach nad jeziorem Gołdapiwo. 

Po raz pierwszy udało nam się zorga-
nizować obóz harcerski, na którym poza
harcerzami przebywała młodzież zrzeszo-
na w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pia-
secznie w liczbie ośmiu uczestników oraz
pięciu strażaków, którzy pomagali nam
w przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć
na obozie. Poza wypoczynkiem takim jak
plażowanie, kąpiele w jeziorze, zajęcia
sportowe przeprowadzono zajęcia szkole-
niowe z technik harcerskich, takich jak:
umiejętności posługiwania się mapą, przy-
rodoznawstwo, umiejętność budowy pod-
stawowych urządzeń obozowych, prak-
tyczne wykorzystanie węzłów. Przeprowa-
dzone były także szkolenia z pierwszej po-
mocy oraz z wyposażenia i obsługi urzą-
dzeń znajdujących się na wozie strażac-

kim. Większość tych zajęć była przepro-
wadzana w formie gier i zabaw. 

W ramach zajęć kulturalnych przepro-
wadzono obozowy festiwal piosenki oraz
zajęcia z garncarstwa w Muzeum Kultury
Wsi w Węgorzewie. Grupa harcerzy star-
szych odbyła dwudniową wędrówkę,
w trakcie której poznawali piękno i różno-

rodność ziemi mazurskiej. W drodze po-
wrotnej zwiedziliśmy kwaterę Naczelnego
Dowództwa Obrony Lądowej wojsk nie-
mieckich w Mamerkach nad jeziorem
Mamry. Jest to system bunkrów z okresu
drugiej wojny światowej położony 18 km
od kwatery Hitlera w Gierłoży. Po powro-
cie do Piaseczna w ramach obchodów 60.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskie-
go uczestniczyliśmy w odsłonięciu tablicy
pamiątkowej przy kościele św. Anny. Po za-
kończeniu obozu harcerskim kręgiem na
parkingu przy Urzędzie Miasta zaczęto snuć
plany na kolejny obozowy wyjazd. Mamy
nadzieję, że był to pierwszy, ale nie ostatni
wspólny wyjazd harcerzy i strażaków.

KH ZHP Piaseczno pragnie serdecznie
podziękować burmistrzowi miasta i gminy
Piaseczno panu Józefowi Zalewskiemu,
władzom samorządowym, dowództwu
Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie,
naczelnikowi wydziału spraw obywatel-
skich i obrony cywilnej pani Wandzie Wa-
siewicz oraz zarządowi Ochotniczej Straży
Pożarnej w Piasecznie za pomoc w przygo-
towaniu obozu GALINDIA.

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ
komendant obozu 
hm. Andrzej Lach

Hufiec Piaseczno zorganizował także obóz
w Piechowicach w woj. Pomorskim dla
ponad 50 osób oraz kolonie zuchowe.

W lipcu br. Ochotnicza
Straż Pożarna w Chojnowie
wzbogaciła się o nowy sa-
mochód pożarniczy, tj. cięż-
ki samochód ratowniczo-g-
aśniczy na podwoziu MAN
18.285 LC. Jest to bardzo
nowoczesny i najnowszy po-
jazd na terenie gminy Pia-
seczno, terenie powiatu,
a nawet województwa. Za-
budowa pożarnicza została
wykonana na podwoziu za-
kupionym z środków gminy
Piaseczno w roku ubiegłym. Samochód posiada zbiornik wodny o pojemności 5 tys. li-
trów i wyposażony jest dodatkowo (prócz armatury wodno-pianowej i sprzętu ratowni-
czego) w maszt oświetleniowy, wyciągarkę WARN 5,4 tony i nowe radiotelefony Mo-
torola.

Samochód służyć będzie w OSP Chojnów, chroniąc teren naszej gminy i powiatu
przez na pewno ponad 20 lat. 

Jednocześnie dziękujemy radnym rozumiejącym potrzeby utrzymywania bezpie-
czeństwa na terenie gminy i popierającym takie jak ta inicjatywy doposażania straży po-
żarnej w nowoczesny sprzęt. Samochody i specjalistyczny sprzęt pożarniczy, dzięki któ-
remu strażacy mogą wykonywać wszelkiego typu działania ratownicze, służy nie tylko
strażakom, ale społeczeństwu, któremu pomaga i które chroni straż pożarna.

komendant gminny OSP w Piasecznie
st. kpt. Mirosław Bosiek

Nowy samochód pożarniczy 

70 lat OSP w Chojnowie
Przekazanie nowego samochodu pożarniczego zbiegło się z jubileuszem 70.

rocznicy istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnowie. Dziś w skład
jednostki wchodzi 45 strażaków, w tym 15 kobiet. Jednostka OSP Chojnów należy
do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i dysponuje dwoma samochodami
gaśniczymi. Uroczyste obchody 70-lecia OSP rozpoczną się 25 września 2004 r. o
godz. 13 na placu przed budynkiem OSP w Chojnowie.

Z okazji 70. rocznicy powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnowie
wszystkim Druhom życzenia dalszej wzorowej pracy na rzecz ochrony życia i dobytku
mieszkańców oraz pomyślności w pracy zawodowej i w życiu osobistym składają

przewodniczący Rady Miejskiej             burmistrz miasta i gminy Piaseczno
w Piasecznie                                          

Józef Wierzchowski Józef Zalewski

Mazovia Tour w Piasecznie

Uczestnicy wyścigu nocowali w:
- Hotelu Lando, Bobrowiec 22, tel. 757 47 42, www.hotel-lando.pl
- Willi Staropolskiej, ul. Staropolska 8, Piaseczno tel. 737 22 85, 

www.willastaropolska.pl
- Internacie przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum 

Kształcenia Ustawicznego

WYGRAJ 
TELEFON !!!
Wspólny konkurs Idei, 
„Kuriera Południowego” oraz
Biura Promocji i Informacji
Gminy Piaseczno

Konkurs sponsoruje Idea

Odpowiedz na pytanie:
Kto wygrał 3 etap Mazovia
Tour którego finał odbył się

w Piasecznie?

Wyślij sms o tresci
kurier+odpowiedź+swoje imię i

nazwisko pod numer:

7135
(cena 1 zł plus VAT)

Sponsorzy Finału 3 etapu wyścigu Idea Mazovia Tour
Serdecznie dziękujemy !!!
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Przetarg

PRZETARG NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro 

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5/75, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 70 17 654, fax 70 17 692, 
e-mail rzp@gmina-piaseczno. pl osoba upoważniona do kontaktów Piotr Borkowski w godz. 8.00-16.00
Ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej we wsi 
Wola Gołkowska-Robercin - etap II i III
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji w ul. Rybnej, Gościniec, Krótkiej, Kolonii, Wierzbowej, Turystycznej; kanał sanitarny podciśnieniowy
4.149mb (PEo śr. 160mm) kanał sanit. podciś. -715mb (PEo śr. 110mm) przyłącza podciś. PEo śr. 90mm-814mb, przyłącza grawitacyjne PVC o śr. -
160mm-248mb, studnie zbiorcze zaworowe D (średnica zewnętrzna) 90mm-77 kpl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Wola Gołkowska- Robercin. 
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej - nie. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej - nie. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
i/lub zakończenia 30/09/2005. Wymagane wadium: 25 000 zł
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i art. 22 Prawa Zamówień Publicznych, spełniający warunki; udokumento-
wane wykonanie co najmniej trzech zadań o porównywalnym lub większym zakresie robót z przedmiotem zamówienia w ciągu ostatnich pięciu lat; rocz-
ne obroty firmy w ciągu ostatnich trzech lat nie mniejsze niż wartość ofertowa przedmiotu zamówienia, ubezpieczenie firmy OC w wysokości 300.000 zł,
udokumentowanie przygotowania zawodowego na podstawie uprawnień budowlanych w specjalności związanej z przedmiotem zamówienia: sieci sanitar-
ne zewnętrzne wodno-kanalizacyjne wraz z potwierdzeniem spełnienia warunków Izby Zawodowej Inżynierów Budownictwa, wykazanie doświadczenia
zawodowego kierownika budowy w zakresie prac będących przedmiotem zamówienia. Kryteria oceny ofert: cena - 100 proc. 
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień dostępne do: 27/09/2004, cena: 35 zł
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27/09/2004, godz. 11: 00. Termin związania ofertą: 60 dni od osta-
tecznego terminu składania ofert Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 27/09/2004, godz. 11: 15, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 III
piętro, pokój 75. Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE? Nie.

Przetarg

PRZETARG NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro 
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5/75, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 70 17 654, fax. 70 17 692, 
e-mail rzp@gmina-piaseczno. pl osoba upoważniona do kontaktów Piotr Borkowski w godz. 8.00-16.00
Ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Budowę oświetlenia ulicznego ulicy Stanisława Kostki w Złotokłosie
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego ul. Stanisława Kostki w Złotokłosie, linia napowietrzna 0,95 km + 23 sztuk opraw
oświetleniowych. 
Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. 
Termin realizacji (wymagany, pożądany) - 30.11.2004r. Wadium - nie jest wymagane. Kryteria oceny ofert: cena - 100 proc. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 12 zł.) można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 75, lub za zaliczeniem pocztowym. 
Termin składania ofert upływa 28.09. 2004 r. godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.09. 2004 r. godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i art. 22 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe
wymienione w SIWZ; w ciągu ostatnich 3 lat 3 budowy linii napowietrznych o podobnej złożoności i porównywalnej wartości udokumentowane
referencjami. Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

Przetarg

PRZETARG NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro 
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5/75, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 70 17 654, fax. 70 17 692, e-mail
rzp@gmina-piaseczno. pl osoba upoważniona do kontaktów Piotr Borkowski w godz. 8.00-16.00
Ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Monitoring wizyjny miasta Piaseczna.
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z uruchomieniem rejestratora cyfrowego, pulpitu sterującego i 6 zdalnie sterowanych kamer
z możliwością rozbudowy do 16 kamer. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami w zakresie
przedmiotu zamówienia. Zapewnienie serwisu zainstalowanych urządzeń i oprogramowania dla całości systemu. 
Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. Czas trwania zamówienia: data rozpoczęcia 15/11/2004 i/
lub zakończenia 28/02/2005. Wadium - 5 000 zł
Kryteria oceny ofert: cena - 80 proc., czas naprawy i reakcji na awarię - 10 proc., czas, okres gwarancji - 10 proc. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 42 zł.) można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 75, lub za zaliczeniem pocztowym. 
Termin składania ofert upływa 25.10. 2004 r. godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.10. 2004 r. godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i art. 22 Prawa Zamówień Publicznych, spełniający warunki: a) wykażą się
obrotami rocznymi w wysokości nie mniejszej niż 800.000 zł (dane za rok 2002 i 2003 r.); b) posiadają następujące licencje i uprawnienia: - poświadczenie
bezpieczeństwa (dostęp do informacji niejawnych), koncesję MSWiA na prowadzenie działań w obszarze usług ochrony w formie zabezpieczenia
technicznego montaż urządzeń i systemów alarmowych, posiadają licencję I stopnia dla pracowników wykonujących system i II stopnia dla właściciela
firmy, - posiadają autoryzację, certyfikat uprawniający do instalacji, konfiguracji i serwisowania urządzeń monitoringu wizyjnego oferowanej firmy (w tym
dla osób, pracowników bezpośrednio wykonujących zamówienie); c) przedstawią wykaz prac zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech
lat odpowiadających charakterowi zamówienia oraz o porównywalnej wartości potwierdzone referencjami poprzednio zamawiających. Wykonawca musi
wykazać się wykonaniem co najmniej jednego zadania o porównywalnym zakresie robót z przedmiotem zamówienia poparte referencją co zostanie
udokumentowane. Termin związania z ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego
ze środków UE? Nie

Przetarg

PRZETARG NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro 
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5/75, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, 
tel. 70 17 654, fax. 70 17 692, e-mail rzp@gmina-piaseczno. pl osoba upoważniona do kontaktów
Piotr Borkowski w godz. 8.00-16.00
Ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Oświetlenie ulicy 
Romualda Traugutta w Złotokłosie
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego ulicy Romualda Traugutta
w Złotokłosie. Długość napowietrznej linii oświetleniowej - ok. 1km + 23 szt. 
Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. 
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Termin realizacji (wymagany, pożądany) -
30.11.2004r. Wadium - nie jest wymagane. Kryteria oceny ofert: cena - 100 proc. Specyfikację
istotnych warunków zamówienia (cena: 12 zł.) można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego,
pok. 75, lub za zaliczeniem pocztowym. Termin składania ofert upływa 28.09. 2004 r. godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.09. 2004 r. godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i art. 22 Prawa
zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe wymienione w SIWZ; w ciągu ostatnich
3 lat 3 budowy linii napowietrznych o podobnej złożoności i porównywalnej wartości
udokumentowane referencjami. Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od terminu
składania ofert.

Przetarg

PRZETARG NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro 
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5/75, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, 
tel. 70 17 654, fax. 70 17 692, e-mail rzp@gmina-piaseczno. pl osoba upoważniona 
do kontaktów Piotr Borkowski w godz. 8.00-16.00
Ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ulicy Jana Pawła II z Dworcową i
Powstańców Warszawy w Piasecznie. 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Jana Pawła II
z ulicami Dworcową i Powstańców Warszawy w Piasecznie. Budowa przyłącza elektroenergetycz-
nego zasilającego w/w sygnalizację. 
Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. 
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Termin realizacji (wymagany, pożądany) - 20 dni od
wprowadzenia na budowę. Wadium - nie jest wymagane. Kryteria oceny ofert: cena - 100 proc. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 15 zł.) można odebrać osobiście w siedzibie
zamawiającego, pok. 75, lub za zaliczeniem pocztowym. 
Termin składania ofert upływa 24.09. 2004 r. godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.09. 2004 r. godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i art. 22 Prawa zamó-
wień publicznych, spełniający warunki dodatkowe wymienione w SIWZ; w ciągu ostatnich 3 lat
3 budowy sygnalizacji świetlnej o porównywalnej wartości udokumentowane referencjami. Termin
związania z ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

Przetarg
PRZETARG NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro 
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5/75, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, 
tel. 70 17 654, fax. 70 17 692, e-mail rzp@gmina-piaseczno. pl osoba upoważniona 
do kontaktów Piotr Borkowski w godz. 8.00-16.00
Ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Budowę oświetlenia ścieżki rowerowej 
w Żabieńcu, gmina Piaseczno. 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rybackiej i ścieżki rowerowej
w Żabieńcu, gmina Piaseczno - linia napowietrzna oświetleniowa 0,36+ 9 szt. opraw; linia kablo-
wa oświetleniowa 0,4 km + 11 szt. opraw oświetleniowych. Nie dopuszcza się złożenia ofert czę-
ściowych. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. Dopuszcza się składanie ofert równoważ-
nych.  Termin realizacji (wymagany, pożądany) - 31.10.2004 r. Wadium - nie jest wymagane
Kryteria oceny ofert: cena - 100 proc. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 15 zł.)
można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 75, lub za zaliczeniem pocztowym. 
Termin składania ofert upływa 24.09. 2004 r. godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.09. 2004
r. godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni
na podstawie art. 24 i art. 22 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe wymie-
nione w SIWZ; w ciągu ostatnich 3 lat trzy budowy linii elektroenergetycznych napowietrznych i ka-
blowych o porównywalnej wartości co zostanie udokumentowane referencjami. Termin związania
z ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

Przetarg
PRZETARG NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro 
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5/75, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 70 17 654, fax. 70 17 692, e-mail rzp@gmina-piasec-
zno. pl osoba upoważniona do kontaktów Piotr Borkowski w godz. 8.00-16.00
Ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Budowa ulicy Droga Dzików- etap II na odcinku o dł. 542,5m od 
ul. Pionierów do ul. Jastrzębi Lot w Zalesiu Górnym.
Opis przedmiotu zamówienia: 
Budowa ulicy Droga Dzików obejmuje roboty drogowe: nawierzchnia z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie tłuczniowej,
modernizacja oświetlenia ulicznego, oraz przebudowa wodociągu o przekroju 160 mm z przyłączami domowymi. 
Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania i/ lub zakoń-
czenia 31/05/2005. Wadium - 10 000 zł. Kryteria oceny ofert: cena - 100 proc. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 150 zł.) można ode-
brać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 75, lub za zaliczeniem pocztowym. Termin składania ofert upływa 18.10. 2004 r. godz. 11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.10. 2004 r. godz. 11.15 w siedzibie zamawiającego. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24i art. 22 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki SIWZ: wykażą
się obrotami rocznymi w wysokości nie mniejszej niż cena ofertowa brutto (ane za rok 2001,2002, 2003) co zostanie udokumentowane na podstawie
pkt. 8.1.6 SIWZ; przedstawią wykaz robót zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat co najmniej pięciu zadań odpowiadających cha-
rakterowi zamówienia oraz o porównywalnej wartości potwierdzone referencjami poprzednio zamawiających co zostania udokumentowane zgodnie z pkt.
8.1.9 SIWZ. Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE? Nie

Przetarg

PRZETARG NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro 
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5/75, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, 
tel. 70 17 654, fax. 70 17 692, e-mail rzp@gmina-piaseczno. pl osoba upoważniona do kontak-
tów Piotr Borkowski w godz. 8.00-16.00
Ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa 
w Chyliczkach. 
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 18 sztuk studni przyłączeniowych systemu RO-
EVAC. Wykonanie 5 sztuk przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 72 m. 
Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. 
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Termin realizacji (wymagany, pożądany) -
10.12.2004 r. Wadium - nie jest wymagane. Kryteria oceny ofert: cena - 100 proc. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 40 zł.) można odebrać osobiście w siedzibie
zamawiającego, pok. 75, lub za zaliczeniem pocztowym. Termin składania ofert upływa 23.09.
2004 r. godz. 10.00.Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.09. 2004 r. godz. 10.15 w siedzibie zamawia-
jącego. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i art. 22 Pra-
wa zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe wymienione w SIWZ; jedna referencja
z ostatnich dwóch lat dotycząca kanalizacji podciśnieniowej, posiadanie uprawnień zawodowych.
Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert
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OOggłłoosszzeenniiaa  ddrroobbnnee
Dam pracę
❖ Salon fryzjerski „Krzysztof” poszukuje
wykwalifikowanych fryzjerów i recepcjonistki ze
znajomoscią angielskiego. Konstancin-Jeziorna, ul.
Warszawska 22. Tel. 756 44 86
❖ Zatrudnię do pracy sezonowej w barze w Zalesiu
Górnym. Tel. 0 606 206 416
❖ Sekretarkom w szkole językowej, CV + zdjęcie, list
motywacyjny. sekretarka12@educentury.com 
❖ Praca w ochronie na terenie Piaseczna 3zł/h. Tel. 843 35 46
❖ Lektorom jęz. Angielskiego i native speakers, CV +
zdjęcie, list motywacyjny. lektor12@educentury.com    
❖ Osoby do pracy w ubezpieczeniach. Średnie,
minimum 26 lat, doświadczenie zawodowe w sprzedaży
min. 1 rok. Towarzystwo gwarantuje stałe wynagrodzenie.
Tel. 0 501 074 893, e-mail: hljm@wp.pl

❖ nauczyciel wychowania przedszkolnego. Mile widziane
tegoroczne absolwentki Zalesie Górne, 0 607 348 304
❖ Panią do gotowania, kuchnia domowa. Tel. 0 602 411 289
❖ Przyjmę do pracy na okres 3 lat - odprowadzanie
dzieci do szkoły. Tel. 757 45 65
❖ Przyjmę kucharkę lub pomoc kuchenną do
restauracji Laguna w Lesznowoli k. Magdalenki.  
Tel. 757 94 09, 0604 55 15 01
❖ Spółdzielnia Inwalidów "Mazowianka" zatrudni
osoby niepełnosprawne: kierowców do przewozu osób,
pielęgniarkę, nakładców, ślusarzy-mechaników. 
Tel. 727 52 80 w.109
❖ Potrzebni pracownicy wyspecjalizowani w zakresie
prac montażowych klimatyzacji i wentylacji, tel. 715 53 33
❖ Zatrudnię fryzjera i przyjmę uczennice do zakładu
fryzjerskiego, Ursynów. Tel. 644 25 18

Dyżury radnych
Rady Miejskiej w Piasecznie

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Wierzchowski oraz

Wiceprzewodniczące Rady Miejskiej Pani Anna Płocica i Pani Grażyna

Orłowska przyjmują w każdą środę 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. DziekanowskiPaweł - każda środa w Biurze Rady Miejskiej 
od godz. 16 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. Madej Jerzy             - każdy pierwszy wtorek miesiąca godz. 16-18
Biuro Rady Miejskiej

8.  Mucha Zbigniew Pierwszy pon. miesiąca - 17 - 17.45 SP nr 3 w Gołkowie, ul. Główna 50
18 - 18.45 Ośrodek Kultury w Piasecznie, ul. Kościuszki 49, 
19 - 19.45 SP nr 2 w Zalesiu Dolnym, al. Kasztanów 12

9.  Otręba Marcin - poniedziałki w Ratuszu (Urząd Stanu Cywilnego) w godz. 15-17
Każda środa w Biurze Rady Miejskiej od godz. 16 do 18, 
pierwszy wtorek miesiąca godz. 16-18 
ZNP, 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

Waldemar Kosakowski - Przewodniczący Rady Powiatu
Poniedziałki 16-17.30 Biuro Rady Powiatu, ul. Chyliczkowska 14
Tel. 757 27 57

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

Radna Województwa
Mazowieckiego 

Przetarg

PRZETARG NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro 
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5/75, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, 
tel. 70 17 654, fax. 70 17 692, e-mail rzp@gmina-piaseczno. pl osoba upoważniona 
do kontaktów Piotr Borkowski w godz. 8.00-16.00
Ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Projekt kanalizacji sanitarnej dla części 
obszaru miejscowości Zalesie Górne, 
oznaczonego jako etap V, Gmina Piaseczno. 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: sieć w układzie grawitacyjno-pompowym o długości ok. 5 km z nie-
zbędnymi pompowniami oraz 170 szt. przykanalików do posesji, których właściciele należą do spo-
łecznego komitetu oraz do pozostałych działek zabudowanych. Nie dopuszcza się złożenia ofert czę-
ściowych. Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych
Termin realizacji (wymagany, pożądany) - 15.04. 2005 r. Wadium - nie jest wymagana
Kryteria oceny ofert: cena - 100 proc. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 12 zł.)
można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 75, lub za zaliczeniem pocztowym. 
Termin składania ofert upływa 22.09. 2004 r. godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.09.
2004 r. godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wy-
kluczeni na podstawie art. 24 i art. 22 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki dodatko-
we wymienione w SIWZ; przedstawienie referencji potwierdzających wykonanie dwóch prac pro-
jektowych o porównywalnym zakresie rzeczowym do przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich
trzech lat. Oświadczenie o dokonaniu wizji na terenie objętym zamówieniem. Termin związania
z ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

Przetarg

PRZETARG NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro 

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5/75, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 70 17 654, fax. 70 17 692, 
e-mail rzp@gmina-piaseczno.pl osoba upoważniona do kontaktów Piotr Borkowski w godz. 8.00-16.00
Ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Opracowanie projektu bud-wyk magistrali wodociągowej w
ul. Mleczarskiej oraz projektu modernizacji i rozbudowy pompowni
wodociągowej „Raszyńska”

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest : Wykonanie projektu brakującej sieci wodociągowej O 300 łączącej wodociąg w ul. Energetycznej i Tukanów; projekt roz-
budowy pompowni wodociągowej i projekt budynku, układu technologicznego i montażem 4 szt. nowych pomp. Nadzór nad pracą pompowni w syste-
mie GSM, remont kapitalny komory. Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. Dopuszcza się składa-
nie ofert równoważnych. Termin realizacji (wymagany, pożądany) - 31.03.2005 r. Wadium - nie jest wymagane Kryteria oceny ofert: cena - 100 proc.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 15 zł.) można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 75, lub za zaliczeniem pocztowym.
Termin składania ofert upływa 29.09. 2004 r. godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.09. 2004 r. godz. 10.40 w siedzibie zamawiającego
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 i art.22 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe wy-
mienione w SIWZ; sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem następujących pozycji; zakup i aktu-
alizacja map; badania geotechniczne, uzyskanie uzgodnień ZUD, uzyskanie uzgodnień z właścicielami gruntów na sieci wraz z oświadczeniami o włada-
niu, pozostałe uzgodnienia, przekazanie kompletnej dokumentacji zamawiającemu wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę; przedstawienie referen-
cji potwierdzających wykonanie 3 prac równoważnych z przedmiotem zamówienia w ciągu ostatnich 5 lat. Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach
od terminu składania ofert.

Przetarg

PRZETARG NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro 

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5/75, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 70 17 654, fax. 70 17 692, 
e-mail rzp@gmina-piaseczno.pl osoba upoważniona do kontaktów Piotr Borkowski w godz. 8.00-16.00
Ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Odwodnienie boiska ziemnego do piłki nożnej przy Gimnazjum nr 2 w Piasecznie

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia boiska ziemnego do piłki nożnej polegające na wykonaniu drenażu pod płytą boiska z
odprowadzeniem wód do istniejącej studni kanalizacji deszczowej. Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych. Nie dopuszcza się złożenia oferty
wariantowej.  Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Termin realizacji (wymagany, pożądany) - 15.10.2004 r. Wadium - nie jest wymagane
Kryteria oceny ofert: cena - 100 proc.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 12 zł.) można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 75, lub za zaliczeniem pocztowym.
Termin składania ofert upływa 29.09. 2004 r. godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.09. 2004 r. godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 i art.22 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe
wymienione w SIWZ; uprawnienia budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia. Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od terminu
składania ofert.

Przetarg

PRZETARG NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro 

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5/75, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 70 17 654, fax. 70 17 692, 
e-mail rzp@gmina-piaseczno.pl osoba upoważniona do kontaktów Piotr Borkowski w godz. 8.00-16.00
Ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Przebudowa skrzyżowań w rejonie ulic: Dworcowa, Jana Pawła II, Jarząbka,
Powstańców Warszawy w Piasecznie

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa skrzyżowań, poszerzenie jezdni , przebudowa ulicy Dworcowej, przeniesienie przystanku autobusowego.
Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Termin realizacji (wymagany, pożądany) - 30.11.2004 r. Wadium - nie jest wymagane. Kryteria oceny ofert: cena - 100 proc.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 40 zł.) można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 75, lub za zaliczeniem pocztowym.
Termin składania ofert upływa 30.09. 2004 r. godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.09. 2004 r. godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 i art.22 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe
wymienione w SIWZ; w ciągu ostatnich 3 lat 3 zadania o podobnej złożoności i o porównywalnej wartości udokumentowane referencjami. Termin
związania z ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

Specjalistyczne przedszkole 
nr 393

dla dzieci z dysfunkcjami narządu
ruchu zaprasza rodziców z terenu

gminy Piaseczno
do swojej placówki przy ul.

Puławskiej 97, Tel. 646 50 16
Przedszkole prowadzi różne formy

zajęć zespołowych i indywidualnych: 
rehabilitację ruchową, hydroterapię,

zajęcia pedagogiczne, terapię
logopedyczną, terapią

psychologiczną, muzykoterapię,
zajęcia z komputerem.

Dnia 14 maja 2004 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wi-

słą na I Zjeździe Neurologopedów zostało powołane

Polskie Towarzystwo Neurologopedyczne z siedzibą

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecz-

nie przy ul. Chyliczkowskiej 
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Zapraszamy na

Wycieczkę rowerową

„Do grodu nad Tarczynką”
trasa wycieczki: 

Piaseczno - Złotokłos - Tarczyn - Prace - Piaseczno 
Trasa około 45 km

Zbiórka godzina 10.00 przed   GOSiR Piaseczno, ul. Sikorskiego 20
19.09.2004 r. (niedziela)

Filia biblioteki publicznej
w Piasecznie ul Szkolna 9

zaprasza
na dyżur literacki piaseczyń-
skiej poetki Irminy Wieczo-
rek dnia 20 września w godzi-
nach 13 - 17. Będzie to pro-
mocja jej trzeciego tomiku
wierszy pt: „Obłok i wiatr”
zawierającego pracę histo-
ryczno-literacką „W zaciszu
Zalesia - wspomnienia o Pry-
masie Tysiąclecia”. 

Kontakt z autorką 
irmek@poczta.onet.pl 

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  

Ośrodek Kultury w Piasecznie - wrzesień

WARSZTATY OTWARTE DLA DZIECI - SZKOŁA PODSTAWOWA

17 września - OBCHODY 65. ROCZNICY AGRESJI ZWIĄZKU 
RADZIECKIEGO NA POLSKĘ
godz. 15.45 - zbiórka na pl. Piłsudskiego - złożenie 
wiązanek i zapalenie zniczy, przemarsz na cmentarz 
parafialny, 
godz. 16.30 - uroczystości przy Pomniku Katyńskim

18 września godz. 12.00 - Turniej Tańca Sportowego - hala GOSiR. 
ul. Sikorskiego 20

23 września godz. 11.00 - wernisaż wystawy prac wychowanków 
Ośrodka w Łbiskach. Wystawę można 
zwiedzać do 5 października

24 września godz. 11.00 - Filharmonia Narodowa - Estrada Kameralna
24 września godz. 19.00 - ACTIVE ROCK PARTY oraz koncert 

zespołów Kabanos, Weed. Wstęp 10 złotych
26 września godz. 19.00 - Kulturalne Kino - film niespodzianka. 
29 września godz. 8.30, 10.00, 11.30 - spektakl dla dzieci 

„Bajka o smutnej królewnie”. Rezerwacja telefoniczna
9 października godz. 20.00 - KONCERT JAZZOWY 

- TRIO MARCINA MASECKIEGO

OŚRODEK KULTURY W PIASECZNIE ZAPRASZA OD WRZEŚNIA NA ZAJĘCIA: 

Ognisko muzyczne: 
- fortepian, flet poprzeczny, syntezator - instruktor Renata Opala

- zajęcia indywidualne - ul Kościuszki 49 pon. -czw. 
- fortepian, syntezator, akordeon, trąbka, zespoły O. K. - instruktor 

Artur Liwiński - zajęcia indywidualne i grupowe - ul. Kościuszki 49
pon., czw., sob., niedz. 

- fortepian, syntezator, zespoły O. K., gitara basowa - instruktor 
Piotr Zbrzeźniak - zajęcia indywidualne i grupowe - ul. Kościuszki 49
pon., wt., czw., pt. 

- perkusja - instruktor Andrzej Dela - zajęcia indywidualne śr. 
- ul. Sikorskiego 20 sob. - ul. Kościuszki 49

- gitara klasyczna - instruktor Piotr Maciak - zajęcia indywidualne - 
ul. Kościuszki 49 śr., czw. 

- emisja głosu - instruktor Beata Kossowska - zajęcia indywidualne - 
ul. Kościuszki 49 wt., czw. 

Zajęcia plastyczne: 
- Wiesława Płaskocińska - zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży 

- ul. Sikorskiego 1a wt., czw. 
- Henryka Masłowska - zajęcia grupowe dla maluchów i dorosłych

Śr. - świetlica ul. Sienkiewicza czw., pt. - świetlica Złotokłos 
- Zdzisława Stenrzycka - zajęcia grupowe dla dzieci - świetlica Chojnów pt. 
- Barbara Grodzka - zajęcia grupowe dla dzieci - świetlica 

Wola Gołkowska śr., czw. pt. 
- Grażyna Brinken - zajęcia grupowe dla dzieci - świetlica w Bogatkach pt.
- Kazimiera Szlak - zajęcia grupowe dla dzieci - świetlica w Runowie sob. 

Zajęcia dla najmłodszych: 
- „Spotkania z zaczarowanym ołówkiem” - zajęcia grupowe 

(3 - 5 lat) - świetlica O. K. ul. Sikorskiego 1a
- rytmika - zajęcia grupowe (3-6 lat) ul. Kościuszki 49
- teatrzyk dziecięcy „Leśne ludki” - Zdzisława Stenrzycka 

- zajęcia grupowe - świetlica Chojnów
- plastyka dla maluchów - Henryka Masłowska - zajęcia grupowe 

świetlica ul. Sienkiewicza / na terenie Grójeckiej Kolei Dojazdowej/

Inne zajęcia: 
- szachy - Waldemar Andrzejewski - zajęcia grupowe 

-  świetlica ul. Szkolna 6
- taniec towarzyski - zajęcia grupowe - ul. Kościuszki 49
- zespół wokalny „GRYF” - Agnieszka Rucińska - zajęcia grupowe

świetlica ul. Sikorskiego 1a
- zajęcia teatralne - Ewa Kłujszo - zajęcia grupowe 

(w trzech grupach wiekowych) pon., czw. - ul. Kościuszki 49
- próby zespołów - Tomasz Strzeżek, Mariusz Knopik

- wt. - ul. Kościuszki 49

ZAPISY I INFORMACJE - tel. 756 76 00, 737 10 52
e: mail - o.k. piaseczno@wp.pl
www.kulturalni.pl

Baseball i softball w Piasecznie! 
Piaseczno od tego sezonu reprezentowane jest w pierwszoligowych rozgrywkach baseballu.
Drużyna przyjęła bojową nazwę ZBÓJCERZE KS PIASECZNO i planuje w tym roku walkę
o awans do play off mistrzostw Polski.

Baseball zawitał do Warszawy
w 1987 roku. Początkowo drużyna gra-
ła w barwach AZS SGPiS, wkrótce
opiekę nad nią przejął klub SKRA War-
szawa. Sezon 2003 drużyna zakończyła
zdobyciem II miejsca w Pucharze Pol-
ski, co było możliwe dzięki pomocy KS
Piaseczno, na obiektach którego prze-
prowadzane były treningi i mecze. 

W tym sezonie sekcja baseballu,
która liczy 30 zawodników, oraz sekcja
softballu licząca 12 zawodniczek wystę-
pują już w barwach Piaseczna.

Wszystkich zainteresowanych za-
praszamy na treningi, które odbywają
się na terenie KS Piaseczno, ul. 1 Maja
16, o godz. 18 (wtorki i czwartki - ba-
seball, w środy - softball). 

Zapraszamy również osoby bądź fir-
my zainteresowane sponsorowaniem
drużyn.

Boisko Klubu Sportowego Piaseczno
ul. 1 Maja 16
kontakt: pitcher@chello.pl
www.warsaw-baseball.com
tel. 505 004 578, 757 21 50

Nabór do sekcji baseballu (chłopcy) i softballu (dziewczęta)!
Masz więcej niż 10 lat, szybko biegasz albo mocno rzucasz

przyjdź, sprawdź się!
Ten sport jest dla ciebie!

22 września (środa) godz. 18

18.09 g. 9.00 MISTRZOSTWA PIASECZNA W TAŃCU SPORTOWYM - GOSIR
20.09 g. 12.00 MISTRZOSTWA GMINY W PIŁCE NOŻNEJ GIMNAZJÓW - DZIEWCZĘTA, 

LIM. MIMS `2005 - KS PIASECZNO
21.09 g. 12.00 MISTRZOSTWA GMINY W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

SZTAFETY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I GIMNAZJÓW, ELIM. MIMS `2005 - ZALESIE DOLNE - ZALEW

23.09 g. 13.00 MISTRZOSTWA GMINY W MINI PIŁCE NOŻNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - DZIEWCZĘTA, 
ELIM. MIMS `2005 - KS PIASECZNO

24.09 g. 13.00 MISTRZOSTWA GMINY W MINI PIŁCE NOŻNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - CHŁOPCY, 
ELIM. MIMS `2005 - KS PIASECZNO

25.09 g. 10.00 X GRAND PRIX PIASECZNA W KOLARSTWIE MŁODZIEŻOWYM - ZALESIE DOLNE - ZALEW
26.09 g. 10.00 TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO - T. S. COM. OPEN AMATEUR - ZALESIE DOLNE - ZALEW

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Sikorskiego 20

Z okazji 575-lecia Piaseczna Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piasecznie

ogłaszają konkurs na „Hejnał Piaseczna” pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Warunki konkursu:
1. Do konkursu może przystąpić każdy. 
2. Czas trwania hejnału zarówno jednej frazy jak i powtarzanej trzykrotnie do 45 sekund. 
3. Hejnał można przedstawić w formie jedno, dwu lub trzygłosowej (na 1, 2 lub 3 trąbki - zapis nutowy). 
4. Poziom trudności powinien umożliwiać wykonanie hejnału przez średnio zaawansowanych muzyków-trębaczy. 
5. Kompozytor (twórca) zrzeka się wszelkich praw związanych z wykorzystaniem hejnału na rzecz miasta Piaseczna. 
6. Nagroda: GRAND PRIX Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, trzy wyróżnienia
7. Zwycięski Hejnał będzie stałym elementem promocji naszego miasta. 
8. Jedna osoba może przesłać tylko jedno zgłoszenie, zawierające do trzech prac konkursowych. Prace konkursowe należy nadsyłać w ko-
percie z godłem (wyróżnikiem) Autora. W tej samej kopercie należy przesłać drugą zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem,
a w środku dane autora oraz telefon. Nadesłane prace konkursowe winny stanowić kompozycje autorskie, wcześniej nie publikowane. 

Prace konkursowe należy przesyłać pod adresem:  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno
z dopiskiem „Hejnał Piaseczna”. Termin nadsyłania prac do 15.10.2004r. Bliższe informacje pod nr tel. (22) 756 76 00.

Hotel i restauracja La-musica organizuje w sobotę 18 września o godz. 15
festyn dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego. W programie dania
kuchni staropolskiej, konkursy dla dzieci i dorosłych, przejażdżki bryczką,
malowanie twarzy, występy zespołów, tresura psów, karuzela i inne atrak-
cje. Miejsce pikniku: Restauracja La-musica, Żabieniec ul. Asfaltowa 27.
Informacje tel. 737 03 26

Pożegnanie lata 2004 w Żabieńca
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