
Impuls do nawiązania bliższych
kontaktów z ukraińskim rejonem
dała działalność pani Teresy Garwo-
lewskiej-Myśluk z Koła Absolwen-
tów "Chyliczanka", która od kilku
lat jeździ na Ukrainę, gdzie dzięki
ofiarności m.in. mieszkańców Pia-
seczna wspiera działalność organiza-
cji polonijnych. W liczącym ponad
100 tys. mieszkańców rejonie no-
wogradzkim blisko 10 proc. miesz-
kańców stanowią Polacy. Ich pa-
mięć o ojczyźnie kultywowana jest
także przez najmłodsze pokolenia.
Pani Teresa przy wsparciu mera
Nowogradu chce otworzyć tam pol-
ską bibliotekę. W połowie lat 90.
dzięki inicjatywie pani Teresy w Li-
ceum Ekonomicznym przy Rolni-

czym Centrum Kształcenia Usta-
wicznego im. C. Plater-Zyberkówny
w Piasecznie uczyła się 12-osobowa
grupa młodzieży z Ukrainy, w tym
z Nowogradu Wołyńskiego. Ci mło-
dzi ludzie po ukończeniu szkoły
średniej pozostali w Polsce, by kon-
tynuować naukę na warszawskich
uczelniach.

Niewątpliwie przyjazną atmosfe-
rę wokół wzajemnej współpracy
wzmacnia fakt, że małżonka mera
jest Polką. Także w składzie cztero-
osobowej delegacji, która odwiedzi-
ła Piaseczno, znalazła się przedsta-
wicielka tamtejszej Polonii Ludmiła
Wolska, która działa w Stowarzysze-
niu Adama Mickiewicza.

W trakcie trzydniowego pobytu

goście poznali gminę Piaseczno.
Zwiedzili piaseczyńskie osiedla, jak
również tereny rekreacyjne. Odwie-
dzili m.in. Gimnazjum nr 2 przy al.
Kalin, Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji, byli na tężni w sąsied-
nim Konstancinie oraz na zamku
w Czersku.

Dużą atrakcją była wizyta w fa-
bryce kosmetyków Dr Irena Eris.
Produkty tej firmy znane są bowiem
na ukraińskim rynku będącym jej
głównym zagranicznym odbiorcą. 

Samorządowcy z Ukrainy gościli
także na sesji Rady Miejskiej. Opo-
wiedzieli o swoim rejonie, jego cha-
rakterystyce, zapraszając do podpi-
sania partnerskiej umowy pomiędzy
samorządami. Prawdopodobnie ta-
ka umowa podpisana zostanie
w najbliższej przyszłości, tymczasem
podpisano list intencyjny, w którym
burmistrz Piaseczna oraz mer No-
wogradu Wołyńskiego wyrażają wo-

lę współpracy w zakresie: wymiany
kulturalno-sportowej młodzieży,
wspomagania kontaktów pomiędzy
mieszkańcami, zainicjowania współ-
pracy gospodarczej przedstawicieli
biznesu z gminy Piaseczno i rejonu
Nowogradu Wołyńskiego oraz
wspólnych projektów samorządów
lokalnych finansowanych ze źródeł
zewnętrznych. Być może już pod-
czas ferii zimowych przyjmiemy
u siebie młodzież z Ukrainy, wtedy
nasza młodzież odwiedziłaby Ukra-
inę podczas wakacji.

Nowograd Wołyński to rejon
o powierzchni 2,5 tys. km kw. za-
mieszkany przez ok. 110 tys. miesz-
kańców. Jego stolicą jest miasto
Nowograd Wołyński liczące 55 tys.
mieszkańców. Leży ono na głównej
trasie z Kijowa do Łucka ok. 500
km na wschód od polskiej granicy.

Łukasz Wyleziński
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Sprawozdanie z 27. sesji
Rady Miejskiej  ● s. 2

Sprawozdanie z pracy
burmistrza        ● s. 2

R E K L A M A

28 sesja 
Rady Miejskiej odbędzie

się 21października
o godz. 9

w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5

Inwestycje
● s. 5

Komunikaty
● s. 6

Kisiel dla Rufina
● s. 8

Współpraca z Ukrainą
Gmina Piaseczno nawiązała współpracę z ukraińskim rejonem
Nowograd Wołyński. W dniach 22-24 września Piaseczno od-
wiedziła delegacja naszych wschodnich sąsiadów. Efektem wi-
zyty był list intencyjny podpisany przez burmistrza Józefa Za-
lewskiego oraz mera Leonida Martyniuka wyrażający chęć roz-
wijania wzajemnych kontaktów pomiędzy samorządami.

Mer Leonid Martyniuk (z lewej) oraz burmistrz Józef Zalewski po podpisaniu listu
intencyjnego. Z tyłu (od lewej) starosta piaseczyński Jerzy Kongiel, Ludmiła Wolska
oraz przewodniczący Rady Miejskiej Józef Wierzchowski.

W trakcie wizyty w Piasecznie goście z Ukrainy odwiedzili
m.in. zakład produkcji kosmetyków dr Irena Eris.
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R E K L A M A
Więcej dochodów z podatków

Do budżetu gminy wpłynęło kilka razy więcej pieniędzy z podatku dochodowego
od osób prawnych niż pierwotnie zakładano. Jest to prawdopodobnie efekt
wprowadzenia 19-proc. stawki podatku dla firm oraz faktu, że w tym roku
administracja skarbowa  nie zwolniła z podatku dochodowego firmy Thomson,
największego przedsiębiorstwa w gminie.  Dokładne dane będą znane pod koniec
miesiąca po przesłaniu przez urząd skarbowy pełnej informacji na ten temat. Zgodnie
z przepisami gminy dostają z budżetu państwa ponad 6 proc.  z podatku dochodowego
od osób prawnych i ponad 35 proc. pieniędzy z podatku od osób fizycznych
wpłaconych przez mieszkańców i firmy z ich terenu.

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

Nowa sygnalizacja 

Wyjeżdżający z Zalesia Górnego nie
będą przeżywali już horroru związane-
go z włączaniem się do ruchu w drogę
krajową z Warszawy do Góry Kalwarii.
Po wielu latach nacisków mieszkań-
ców, radnych oraz urzędu miasta Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad wybudowała w tym miejscu
długo oczekiwaną sygnalizację świetlną.
Inwestycja zdecydowanie ułatwi bez-
pieczny wyjazd z Zalesia Górnego i Pi-
lawy w kierunku Warszawy

Czy powstanie 
Park Zalesie?        ● s. 4

Rozbudowa szkoły
podstawowej nr 5  ● s. 3
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W Urzędzie Miasta trwają
prace remontowe pomieszczeń
na parterze przewidzianych na
biuro obsługi mieszkańców. Zo-
stanie ono uruchomione na po-
czątku przyszłego roku. Znajdo-
wać się tam będzie kancelaria,
gdzie mieszkańcy będą mogli
składać swoje wnioski do po-

szczególnych wydziałów Urzędu
oraz dokonywać opłat skarbo-
wych, udzielane będą też infor-
macje o procedurach załatwiania
spraw. W drugiej części remon-
towanych pomieszczeń będzie się
znajdować biuro meldunkowe,
tam też załatwiać będziemy
sprawy związane z wydawaniem

dowodów osobi-
stych.

Otwarcie biura
obsługi mieszkańca
planowane jest na
grudzień tego roku.

red.
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Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przedstawia radnym sprawozdanie z pracy

pomiędzy sesjami Rady. Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych spraw i problemów, którymi

burmistrz i kierownictwo zajmowali się od 30 sierpnia do 23 września 2004 roku. 

SPRAWOZDANIE Z  PRACY  BURMISTRZA

W okresie tym burmistrz wydał 68 zarządzeń,
w tym m.in. w sprawach:

Zatwierdzenia przetargów
- na przebudowę pomieszczeń na parterze
Urzędu Miasta i Gminy. Ma tam powstać
biuro obsługi klienta. Wykonawcą będzie Bu-
dowlana Spółdzielnia Piaseczno za cenę ry-
czałtową brutto 104.719,44 zł; 
- na wymianę ogrodzenia, odwodnienia
piwnic w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Gło-
skowie. Wykonawcą będzie Budowlana Spół-
dzielnia Piaseczno za cenę ryczałtową brutto
37.669,15 zł;
- na opracowanie koncepcji kanalizacji sa-
nitarnej dla wsi Złotokłos, Szczaki, Wólka
Pracka, Runów, Henryków Urocze. Wyko-
nawcą będzie Zakład Projektowania i Realiza-
cji Inwestycji KOMA z Łodzi za cenę ryczał-
tową brutto 118.340,00 zł;
- na opracowanie projektu budowlano-
-wyk. magistrali wodociągowej w ul. Mleczar-
skiej oraz projektu modernizacji rozbudowy
pompowni wodociągowej Raszyńska. Wyko-
nawcą będzie Zakład Projektowania i Realiza-
cji Inwestycji KOMA z Łodzi za cenę ryczał-
tową brutto 142.740,00 zł;
- na projekt bud. wyk. kanalizacji sanitar-
nej dla wsi Żabieniec i Jastrzębie - etap II.
Wykonawcą będzie firma Eliot BLMT Jarosz
z Gdańska, za cenę ryczałtową brutto
265.960,00 zł;
- na projekt bud.wyk. kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w Julianowie i Józefosławiu wraz
z odcinkami kolektora grawitacyjnego i kana-
łu deszczowego dla miasta Piaseczna. Wyko-
nawcą będzie firma Konsorcjum BIATEL
Systemy Dostępowe Sp. z o.o., Biuro Projek-
tów i Obsługi Inwestycji INWEST z Augusto-
wa za cenę ryczałtową brutto 237.900,00zł;
- na projekt budowlano-wyk. kanalizacji
sanitarnej w Zalesiu Górnym - etap VI i Via.
Wykonawcą będzie Zakład Projektowania
i Realizacji Inwestycji KOMA z Łodzi, za ce-
nę ryczałtową brutto 146.400,00 zł;
- na projekt budowlano-wyk. kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Jesówka. Wyko-
nawcą będzie Zakład Projektowania i Realiza-
cji Inwestycji KOMA z Łodzi za cenę ryczał-
tową brutto 134.200,00zł;
- na projekt bud. wyk. kanalizacji sanitar-
nej w Chylicach. Wykonawcą będzie firma
Eliot BLMT Jarosz z Gdańska, za cenę ryczał-
tową brutto 240.340,00 zł;
- na wymianę pokrycia dachowego oraz in-
stalacji odgromowej nad częścią parterową
budynku Przychodni Zdrowia nr 1 w Piasecz-
nie na ul. Fabrycznej. Wykonawcą będzie Bu-
dowlana Spółdzielnia Piaseczno za cenę ry-
czałtową 67.323,11 zł;
- na dostawę sprzętu komputerowego dla
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Wyko-
nawcą będzie firma EMMA-PC Technologie
Komputerowe Spółka Jawna z Warszawy , za
cenę ryczałtową brutto 99.821,62 zł;
- na projekt budowlany i wykonawczy roz-
budowy oczyszczalni ścieków w Wólce Kozo-
dawskiej. Wykonawcą będzie firma Urządze-
nia Sanitarne i Ochrony Środowiska z Zielon-
ki, za cenę ryczałtową brutto 71.980,00 zł;
- na wykonanie węzła cieplnego dwufunk-
cyjnego dla potrzeb centralnego ogrzewania
i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy
ul. Warszawskiej 35 w Piasecznie. Wykonaw-
cą będzie firma Usługi Remontowo-Budowl-
ane H. B. Figurscy z Raszyna, za cenę ryczał-
tową brutto 97.560,79 zł;
- na wykonanie węzła cieplnego dwufunk-

cyjnego dla potrzeb centralnego ogrzewania
i ciepłej wody w budynku mieszkalnym Po-
lkolor przy ul. Młynarskiej 5 w Piasecznie.
Wykonawcą będzie firma Usługi Remonto-
wo-Budowlane H. B. Figurscy z Raszyna za
cenę ryczałtową brutto 110.452,88 zł;
- na projekt budowlano-wykonawczy ka-
nalizacji sanitarnej miejscowości Domanka.
Wykonawcą będzie Zakład Projektowania
i Realizacji Inwestycji KOMA s.c. z Łodzi, za
cenę ryczałtową brutto 85.400,00 zł;
- na wynajem i serwis kabin sanitarnych na
terenie gminy Piaseczno. Wykonawcą będzie
firma SITA Polska Sp. z o.o. z Warszawy za
cenę ryczałtową brutto 178.563,02 zł
w okresie 3 lat;
- na budowę ul. Kniaziewicza na odcinku
od ul. Sienkiewicza do ul. Nadarzyńskiej
w Piasecznie - dł. odcinka do przebudowy
498,8 m.b. Wykonawcą będzie firma Appia
z Piaseczna za cenę ryczałtową 467.250,34 zł.

Unieważnienie przetargów
- na wykonanie kanalizacji sanitarnej
w Chyliczkach. Na podstawie art. 93 ust.
1 pkt. 4 prawo zamówień publicznych (złożo-
ne oferty przekraczały znacznie możliwości fi-
nansowe gminy).
- na remont nawierzchni ul. Czajewicza na
odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Nadarzyń-
skiej w Piasecznie - dł. odcinka ulicy 279,70
m. Na podst. art. 93 ust. 1 pkt. 1 prawo za-
mówień publicznych (nie wpłynęła żadna
oferta).
- na rozbudowę stacji uzdatniania wody
w Zalesiu Dolnym. Na podst. art.93 ust.
1 pkt. 4 prawo zamówień publicznych (złożo-
ne oferty znacznie przekraczają środki finan-
sowe zapewnione w budżecie gminy).

Ponadto ogłoszono przetargi:
- na monitoring wizyjny miasta Piaseczna, 
- na dostarczenie i zamontowanie wraz z wy-
konaniem nawierzchni urządzeń i elementów
wyposażenia placu zabaw przy ul. Kusociń-
skiego w Piasecznie, 
- na projekt kanalizacji sanitarnej dla części
obszaru miejscowości Zalesie Górne ozna-
czonego jako etap V, 
- na kanalizację sanitarną podciśnieniową
w Chyliczkach, 
- na budowę oświetlenia ścieżki rowerowej
w Żabieńcu,
- na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżo-
waniu ulicy Jana Pawła II z Dworcową i Po-
wstańców Warszawy w Piasecznie,
- na budowę oświetlenia ulicznego ul. Stani-
sława Kostki w Złotokłosie,
- na oświetlenie ulicy Romualda Traugutta
w Złotokłosie,
- na odwodnienie boiska ziemnego do piłki
nożnej przy Gimnazjum nr 2 w Piasecznie,
- na opracowanie projektu budowlano-wyk-
onawczego magistrali wodociągowej w ul.
Mleczarskiej oraz projektu modernizacji
i rozbudowy pompowni wodociągowej Ra-
szyńska, 
- na przebudowę skrzyżowań w rejonie ulic:
Dworcowej, Jana Pawła II, Jarząbka, Po-
wstańców Warszawy w Piasecznie,
- na przygotowanie łącz kablowych pomiędzy
punktami kamerowymi a stacją monitorującą
systemu monitoringu wizyjnego Piaseczna,
- na wykonanie projektu budowlano-wykona-
wczego ul. Nowej w Piasecznie wraz z uzyska-
niem pozwolenia na budowę.

W okresie sprawozdawczym burmistrz
zajmował się bieżącymi sprawami, w tym
m.in.:

31 sierpnia na zebraniu kierownictwa zo-
stały ustalone wskaźniki do projektu budżetu
gminy na 2005 rok, według których poszcze-
gólne wydziały i jednostki organizacyjne przy-
gotują wnioski do projektu budżetu gminy do
10 października 2004 r. Wskaźnik wzrostu
dochodów i wydatków stosuje się zgodnie
z zapisami w projekcie budżetu państwa.

1 września burmistrz i przewodniczący
Rady wzięli udział w uroczystościach rozpo-
częcia nowego roku szkolnego w SP nr 5 oraz
LO w Piasecznie.

6-9 września Piaseczno odwiedziła dele-
gacja z estońskiej gminy Harku. Burmistrz
oraz przewodniczący Rady podpisali z przed-
stawicielami podtallińskiej gminy list inten-
cyjny wyrażający chęć współpracy i podpisa-
nia w najbliższym czasie umowy partnerskiej
między gminami.

września na zebraniu kierownictwa dy-
rektor Zespołu Ekonomiczno-Administracy-
jnego Szkół przedstawiła informację nt. stanu
zaawansowania robót w poszczególnych pla-
cówkach oświatowych. Prace remontowe za-
kończono zgodnie z ustaleniami.

10 i 20 września w Urzędzie Miasta
i Gminy odbyło się spotkanie w sprawie bu-
dowy budynku sądu i prokuratury w Piasecz-
nie. Uczestniczyli w nim burmistrz i pracow-
nicy wydziału inwestycji oraz przedstawiciele
Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądu Okręgo-
wego i Apelacyjnego w Warszawie, Prokura-
tury Okręgowej w Warszawie, a także Biura
Projektowego "Elhan". Tematem spotkania
była akceptacja dokumentacji budowlano-w-
ykonawczej wielobranżowej dla budynku sądu
i prokuratury oraz uzgodnienia specyfikacji
do przetargu na ich budowę.

16 września wiceburmistrz wziął udział
w spotkaniu konsultacyjnym w Starostwie
Powiatowym w Piasecznie nt. wieloletniego
planu rozwoju lokalnego. Do ww. planu gmi-
na Piaseczno zgłosiła swoje propozycje zadań
inwestycyjnych.

17 września wiceburmistrz uczestniczył
w uroczystościach upamiętniających agresję
wojsk sowieckich na Polskę.

18 września wiceburmistrz gościł na uro-
czystości z okazji 25-lecia powstania Ogro-
dów Działkowych w Głoskowie.

22-24 września złożyła w Piasecznie wi-
zytę delegacji z ukraińskiego regionu Nowo-
grad Wołyński. Po zapoznaniu delegacji
z charakterystyką gminy Piaseczno i wzajem-
nej wymianie doświadczeń podpisany został
przez burmistrza gminy Piaseczno oraz mera
regionu Nowograd Wołyński list intencyjny
wyrażający chęć współpracy i podpisania
w najbliższym czasie umowy partnerskiej po-
między samorządami.
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 pro-
blemowych 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.

Przyjazny urząd
Coraz więcej spraw w Urzędzie Miasta i Gminy będzie można załatwić
bez biegania po piętrach i odwiedzania poszczególnych pokoi. W tym
celu przygotowywane jest biuro obsługi klienta, w pomieszczeniach
po byłym kolegium do spraw wykroczeń.

Sesję, która odbyła się 23 września, otwo-
rzył i poprowadził przewodniczący rady miej-
skiej Józef Wierzchowski. 
Po przyjęciu protokołu z 26. sesji sprawozdanie
z działalności za okres między sesjami przedsta-
wili przewodniczący rady i w zastępstwie bur-
mistrza Zalewskiego - wiceburmistrz Swat.

Przed rozpoczęciem części uchwałodaw-
czej radni składali wnioski i interpelacje. 
W pierwszej części obrad radni przyjęli do wia-
domości sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2004 roku. Wcześniej
sprawozdanie uzyskało pozytywną opinię Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej.

W związku z tym, że gmina nie otrzymała
wsparcia z funduszu SAPARD na budowę Dro-
gi Dzików, kanalizacji w Zalesiu Górnym (etap
V) oraz kanalizacji w Woli Gołkowskiej i Ro-
bercinie radni wprowadzili niezbędne zmiany
w budżecie na 2004 rok. Budowa Drogi Dzi-
ków zostanie sfinansowana ze środków wła-
snych gminy. Radni odstąpili od budowy kolej-
nego etapu kanalizacji w Zalesiu Górnym
w bieżącym roku, planując jedynie wykonanie
projektu dla tego rejonu. Na kanalizację Woli
Gołkowskiej i Żabieńca zostanie przeznaczone
w tym roku 330 tys. zł a nie jak pierwotnie pla-
nowano 336 tys.

Do września zanotowano wyższe niż pla-
nowano wpływy z podatku dochodowego od
osób prawnych. Część z tych środków radni
przeznaczyli na:
- zakup energii na potrzeby szkół - 257 tys.zł
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników
Liceum Ogólnokształcącego - ponad 259 zł
- dotację dla niepublicznych przedszkoli (w
związku ze zwiększona liczbą dzieci) - 139 tys. zł
- wyposażenie pracowni językowej gimnazjum
w Złotokosie - 19 tys. zł
- wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrz-
nych w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Zalesiu
Górnym - 90 tys.zł
- remont ulicy Redutowej (remont jezdni
i chodnika) w Piasecznie - 700 tys. zł.

Gmina otrzymała dotację z Urzędu Mar-
szałkowskiego (na częściowe finansowanie
oświetlenia dróg publicznych, których gmina
nie jest zarządcą) w kwocie ponad 59 tys. zł.
Gmina otrzymała również środki z Funduszu
Współpracy w wysokości ponad 18 tys. zł na
funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Informa-
cji o Unii Europejskiej dla Mieszkańców Ob-
szarów Wiejskich.

Zwiększyły się wydatki gminy m.in.
w związku z dotacją dla Miasta Stołecznego
Warszawy (dopłata do transportu zbiorowego
w okresie X-XII do linii 804) oraz w związku
z dopłatami za wodę dla mieszkańców miasta.

Kolejna zmiana budżetu dotyczyła zdjęcia
z planu dochodów 50 tys. zł z tytułu wpłaty
SKBK w Zalesiu Górnym (etap VII - Domanka)
z powodu wycofania tego zadania z realizacji.

Następna uchwała rady miejskiej dotyczyła
zmian planu wydatków wynikających z bieżącej
realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych.
W związku z odstąpieniem w roku bieżącym od
finansowania zadania pn. "Program porządkowa-
nia gospodarki wodno - ściekowej na terenie
miasta i gminy Piaseczno" ze środków Funduszu
Spójności dokonane zostały odpowiednie zmiany
w planie dochodów i wydatków budżetowych. 

Zgodnie z decyzją Wojewody, uwzględnia-
jąc faktyczne potrzeby na realizację świadczeń
rodzinnych zmniejszono wydatki Miejsko Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej (o 600 tys.
zł). Zwiększeniu uległa natomiast dotacja prze-
znaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków
okresowych z pomocy społecznej (26 tys. zł).

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzy-
mał od rodziców dzieci należących do sekcji
sportowych darowizny w wysokości 15 tys. zł.
Przeznaczono je na zakup strojów i sprzętu spor-
towego oraz na udział w zawodach sportowych.

Decyzją Wojewody zwiększono o 220 tys.
zł dotację budżetu państwa na realizację wła-
snych zadań bieżących gminy, natomiast

zmniejszono o tę samą kwotę plan dotacji na
realizację zadań własnych z zakresu administra-
cji rządowej oraz innych zadań zleconych.
Zmiany dotyczyły sposobu finansowania
Ośrodka Pomocy Społecznej, który zgodnie
z ustawą od 1 maja br. należy do zadań wła-
snych gminy.

Radni zmienili też rozdział, do którego za-
kwalifikowali wpłaty gminy do budżetu pań-
stwa z "Różne rozliczenia - część podstawowa
subwencji ogólnej gmin" na "Różne rozliczenia
- część równoważąca subwencji ogólnej dla
gmin" zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Zwiększone zostały limity środków na lata
2005 i 2006 dotyczące budowy sali sportowej
przy SP nr 5. Przewidywany koszt całego zada-
nia wynosi po zmianach ponad 8 271 tys. zł.
Powyższa zmiana umożliwi wystąpienie do
PFRON i MENIS o dofinansowanie wymienio-
nego zadania.

Następnie radni wyrazili zgodę na utwo-
rzenie środka specjalnego (tworzonego ze
spadków, zapisów, darowizn) przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Piasecznie.

Ze względu na wejście w życie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie Rada Miejska określiła sposób rozliczania
dotacji dla organizacji non profit oraz kontroli
wykonywania zleconego im zadania.

Radni oddalili skargi na działalność Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno oraz na bezczynność
burmistrza w sprawie naprawy drogi uznając je
za bezzasadne. Oddalili również skargę człon-
ków Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"
w sprawie wystąpienia nieprawidłowości w roz-
liczeniach finansowych gminy Piaseczno ze
Spółdzielnią Mieszkaniową "Jedność" z tytułu
dostarczanego do budynków ciepła. Zdaniem
radnych skarga faktycznie powinna zostać skie-
rowana do rozpatrzenia władzom Spółdzielni
Mieszkaniowej "Jedność", które są odpowie-
dzialne za nieregularne uiszczanie opłat i wza-
jemne rozliczenia z tytułu dostawy ciepła.

Radni podjęli decyzję o nawiązaniu współ-
pracy pomiędzy gminą Piaseczno a gminą Har-
ku z Estonii w ramach nawiązania wszechstron-
nych kontaktów partnerskich z państwami Unii
Europejskiej, w celu wymiany doświadczeń z za-
kresu funkcjonowania społeczności lokalnych.

Na koniec sesji radni zatwierdzili zmiany
w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie.
Po wolnych wnioskach i odpowiedziach na in-
terpelacje sesję zakończono.

Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej
oraz uchwały dostępne są na stronie in-
ternetowej www.piaseczno.eobip.pl
lub www.gmina-piaseczno.pl

Sprawozdanie z 27. sesji Rady Miejskiej

Zatwierdzono taryfy oraz warunki rozli-
czeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i od-
prowadzanie ścieków. Zmieniła się miesięcz-
na opłata stała: na wsi z 2,17 na 2,22 zł,
w mieście z 2,44 na 2,50 zł. Nieznacznie
wzrosła też cena wody na wsi (z 1,68 na 1,70
za m. sześć.). Cena wody w mieście pozosta-
ła na poziomie 3,05 zł za m. sześć. z tym, że
Rada Miejska ponownie zdecydowała, że
w związku z wysoką ceną wody z wodociągu
warszawskiego gmina będzie dopłacać 1zł do
każdego metra sześć. Nie zmieniła się cena
ścieków, zarówno na wsi, jak i w mieście od-
prowadzenie 1 m. sześć. wynosi 2,93 zł. Do
podanych stawek należy doliczyć 7% VAT.

Nadano nazwy ulicom: Bociana Czarne-
go we wsi Jastrzębie, Rodzinna w Głoskowie
- Letnisto, Mimozy, Cedrowa i Babiego Lata
w Baszkówce, Palmowa w Głoskowie, Praw-
dziwków w Orzeszynie, Naturalna w Bo-
browcu.
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Rozbudowa Szkoły 
Radni podjęli decyzję o zwiększeniu nakładów finansowych na rozbudowę Szkoły Podstawowej
nr 5 w Piasecznie z 5,5 mln do ponad 8 mln zł. W trakcie prac projektowych uznano, że moż-
na względnie niedużym nakładem dodatkowych środków znacznie poprawić warunki nauki
dzieci. Zakres rozbudowy został zwiększony na wniosek rodziców, nauczycieli i radnych.

Rozbudowa i modernizacja Szkoły
Podstawowej nr 5 to kolejne, po bu-
dowie Gimnazjum nr 2, priorytetowe
zadanie inwestycyjne ostatnich lat.
Następnym będzie budowa szkoły
podstawowej, a później gimnazjum
w Józefosławiu/Julianowie, co dodat-
kowo odciąży „piątkę”. 

W chwili obecnej w szkole pod-
stawowej przy ul. Szkolnej do dys-
pozycji 1220 uczniów z 47 klas jest
18 sal lekcyjnych. Dzieci chodzą do
szkoły na 2,5 zmiany. Klasy 1-3 za-
czynają zajęcia ok. godz. 14, a koń-
czą po 17. Z powodu tak dużego
obciążenia funkcje sal lekcyjnych
pełni także wejście główne do szko-
ły od ul. Szkolnej oraz stołówka (z
przerwą na wydawanie obiadów).
W szatni do jednego boksu przypi-
sane są aż trzy klasy. To powoduje,
że dzieci muszą być sprowadzane
do szatni w pięciominutowych od-

stępach, żeby w ogóle mogły się po-
mieścić. Kolejnym newralgicznym
punktem jest ciasna i przepełniona
świetlica. Tu problem jest o tyle
dotkliwy, że dotyczy dzieci z naj-
młodszych klas. Zbyt mała jest tak-
że sala gimnastyczna, utrudnione
jest zorganizowanie tam apeli czy
uroczystości. 

Zajęcia wychowania fizycznego
prowadzone są głównie na koryta-
rzach, latem sytuację trochę ratuje
boisko, ale zimą dzieci ćwiczą na płyt-
kach PCV, w ubraniach, w których
przyszły do szkoły, gdyż brak jest
przebieralni. 

Po rozbudowie szkoła wzbogaci się
o osiem sal lekcyjnych i halę sportową
z prawdziwego zdarzenia. Wymienio-

ne zostaną okna, stołówka będzie po-
większona, a cały budynek v ocieplo-
ny. Nowy projekt zakłada też przebu-
dowę bloku żywieniowego i węzła
cieplnego oraz remont instalacji cen-
tralnego ogrzewania. 

MM

Budowa nowej szkoły?
Władze gminy nie wykluczają w przy-

szłości powstania kolejnej szkoły podsta-
wowej na terenie miasta. Pomysł budowy
nowej szkoły pojawił się w trakcie sesji
Rady Miejskiej, jednak proponowany
przez jednego z radnych teren przy ul.
Młynarskiej ma nieunormowany stan
prawny. Uporządkowanie tych spraw
może zająć lata.Koszty budowy

Planowany koszt całego zadania to
około 8 mln 271 tys. zł, z czego: 
w 2004 roku: 
- środki własne 408 tys. zł
w 2005 roku: 
- udział środków z PFRON 

2 mln 790 tys. zł
- udział środków z MENiS 920 tys. zł
- środki własne 1 mln 886 tys. zł
w 2006 roku
- udział środków z MENiS 920 tys. zł
- środki własne 1 mln 347 tys. zł

Z powodu dużej ilości uczniów szkoła musi dziś pracować na 2,5 zmiany

Rozbudowa Puławskiej

Na początek zjazdy do Auchan

Oświata

Komunikacja

Zbliża się termin rozpoczęcia budowy ulicy Puławskiej, jednej z głównych arterii
wylotowych z Warszawy na południe. Na wysokości od granic Warszawy do skrzyżowania z
ul. Energetyczną dobudowany ma zostać trzeci pas po obu stronach szosy, a dwupasmówką
dojedziemy w przyszłości aż do Baniochy.

Jednym z drażliwych punktów
jest ruchliwe skrzyżowanie w Mysia-
dle, tzw. węzeł Puławska - Geode-
tów, na którym od wielu lat tworzą
się gigantyczne korki. Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad przedstawiła sześć szkiców
koncepcyjnych, jak to skrzyżowanie
będzie wyglądało po przebudowie.
Nie został jeszcze wybrany ostatecz-
ny wariant.

Estakady zamiast tunelu
Wiadomo natomiast już jak wy-

glądały będą wjazdy i zjazdy do hi-
permarketu Auchan. Koncepcja
biura Europrojekt z Gdańska zosta-
ła już zatwierdzona i pod koniec
października br. zakończyć mają się
prace nad dokumentacją moderni-
zacji szosy z Piaseczna do granic
Warszawy. Wjazd i zjazd na parking
przy hipermarkecie poprowadzony
zostanie estakadami, a nie jak do tej
pory projektowano - tunelem. Jak

przekonuje firma to rozwiązanie jest
bezpieczniejsze i tańsze.

Dzięki bezkolizyjnemu skrzyżo-
waniu niepotrzebna będzie już sy-
gnalizacja świetlna, która spowalnia
ruch. Zgodnie z podpisanymi wcze-
śniej umowami koszt budowy esta-
kad i zjazdów do hipermarketu po-
kryje firma Auchan. Zgodnie z pla-
nem prace budowlane powinny roz-
począć się wiosną przyszłego roku. 

Energetyczna czeka
Zatwierdzony jest już również

projekt przebudowy skrzyżowania
Puławskiej. Inwestorem jest firma
Outlet Company, która planuje
otwarcie przy ul. Energetycznej
Centrum Wyprzedaży. Firma wystą-
piła już o pozwolenie na budowę
i zgodnie z planem prace budowla-
ne rozpoczną się najpóźniej w mar-
cu 2005 roku.                         ŁW

Przetarg na Wisłę nie rozstrzygnięty

Starostwo powiatowe nie wybrało firmy, której wy-
dzierżawi teren byłego ośrodka wypoczynkowego
Wisła. Żadna ze zgłoszonych ofert nie spełniała kry-
teriów narzuconych w regulaminie przetargu.

Do przetargu zgłoszone zostały trzy oferty. Wszystkie zostały zakwalifi-
kowane do następnego etapu postępowania przetargowego. Firma SIGMA
z Piaseczna zaoferowała roczny czynsz dzierżawny w wysokości 105 tys. zł,
przy czym w kolejnych latach dzierżawy oferowany czynsz wzrastałby. Fir-
ma Point of View z Konstancina w swojej ofercie zaproponowała czynsz
w wysokości 245 tys. zł. Firma TIMED z Konstancina przedstawiła ofertę
rocznego czynszu dzierżawnego w wysokości 250 tys. zł.

W drugiej, niejawnej, części przetargu oferty były oceniane pod wzglę-
dem formalnym (kompletność dokumentów, zgodność z regulaminem, itp.)
oraz pod względem merytorycznym. Okazało się, że wszystkie trzy oferty nie
spełniają wymagań określonych w regulaminie i warunkach przetargu.

10:00 - Uroczyste obchody w nowym domu parafialnym - Część oficjalna
● Wystąpienia okolicznościowe 
● Rozwiązanie konkursów: 

- na hejnał Piaseczna
- wiedzy o Piasecznie
- plastycznego "Piaseczno, moje miasto"

● Otwarcie wystawy pokonkursowej "Piaseczno, moje miasto" 
● Program artystyczny młodzieży z Zespołu Szkół Nr 2 z Zalesia Dolnego 

pt.: "Moje miejsce na ziemi"
12:00 Otwarcie Muzeum Regionalnego połączone z wystąpieniem kronikarza

piaseczyńskiego pana Jerzego Duszy, otwarcie wystawy pt. "Piaseczno miasto
królewskie i narodowe"

17:00 - Wernisaż wystawy Grupy Piaseczno pt. "Piękna nasza Polska cała" 
w sali nowego domu parafialnego; wystawa czynna od 5 do 20 listopada
18:00 - "Opera na wesoło" - koncert solistów Teatru Wielkiego w sali nowego 
domu parafialnego w składzie:

Grażyna Ciopińska - sopran
Hanna Krajewska - sopran
Ryszard Wróblewski- tenor
Robert Dymowski - bas
Małgorzata Piszek - akompaniament

12:00-17:00
Jarmark wyrobów ceramicznych, z wikliny, rękodzieła, kowalstwa artystycznego, ozdób,
kwiatów, pieczywa, miodu i wyrobów pszczelarskich, a w trakcie imprezy tańce dworskie
i średniowieczne w wykonaniu rycerzy Piaseczyńskiego Stowarzyszenia Rycerskiego
EODEM TEMPORE.
Uroczystości odbędą się przy Pl. Piłsudskiego 10 w Piasecznie.

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 zaawan-
sowanych muzyków-trębaczy. 
5. Kompozytor (twórca) zrzeka się wszelkich praw związanych z wykorzystaniem hej-
nału 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 konkur-
sowych. Prace konkursowe należy nadsyłać w kopercie z godłem (wyróżnikiem) Autora.
W tej samej kopercie należy przesłać drugą zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym go-
dłem, 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 Kultu-
ry, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno z dopiskiem „Hejnał Piaseczna”. Ter-
min nadsyłania prac do 15.10.2004r. Bliższe informacje pod nr tel. (22) 756 76 00.

1429 - 2004
URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PIASECZNA
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

serdecznie zapraszają na 

OBCHODY 575- LECIA NADANIA 
PRAW MIEJSKICH PIASECZNU

ORAZ UROCZYSTE OTWARCIE MUZEUM
REGIONALNEGO 

5 XI 2004
pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy

Piaseczno - Pana Józefa Zalewskiego

fot. M. Markuszewska

Przy Auchan powstaną estakady, a nie jak wcześniej planowano tunel.
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W spotkaniu uczestniczyli właści-
ciele i zarządcy terenów objętych
opracowaniem, przedstawiciele sto-
warzyszeń, radni oraz dziennikarze.
Jak powiedziała autorka koncepcji
mgr inż. Dorota Sikora, projekt nie
zakłada żadnej rewolucji. Odrzuca
pomysły intensywnego zagospodaro-
wania, tak aby ochronić wartości

przyrodnicze oraz krajobrazowe tego
terenu. Proponuje jedynie moderni-
zację istniejącej lub funkcjonującej
w przeszłości bazy turystycznej oraz
zleca uzupełnienie infrastruktury tu-
rystycznej o sieć szlaków spacerowych
i rowerowych, elementy małej archi-
tektury oraz uporządkowanie takich
spraw jak np. parkowanie.

W założeniu obszar stanowiłby te-
ren wypoczynku dla odwiedzających
z gminy Piaseczno oraz gości z gmin
sąsiednich i Warszawy. Koncepcja
stanowi materiał do dalszej dyskusji.
Dopiero po konsultacjach jej elemen-
ty znajdą się w projekcie studium
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy.

DP
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Prezentacja koncepcji zagospodarowania terenów rekreacyjnych 

Czy powstanie Park Zalesie?
W urzędzie miasta i gminy zaprezentowano koncepcję zagospodarowania turystyczno-
rekreacyjnego terenów położonych pomiędzy Zalesiem Dolnym i Zalesiem Górnym obej-
mujących część Lasów Chojnowskich, dolin rzek Czarnej i Jeziorki, a także obszar Górek
Szymona.

Andrzej Swat
wiceburmistrz miasta i gminy:

Cieszy mnie fakt, ze wszyscy zapro-
szeni dotarli na prezentację i tak aktyw-
nie w niej uczestniczyli. Wykonanie kon-
cepcji zleciła gmina, która ustawowo od-
powiada za ład przestrzenny, a potrzebę
jej opracowania unaocznił nam dobitnie
choćby przykład konfliktu wokół Górek
Szymona. Podkreślam jednak, że opra-
cowana koncepcja określa pewien model
zagospodarowania, który jest dopiero
propozycją. To w jakim zakresie zostanie
uwzględniona w studium uwarunkowań
i rozwoju gminy zależy od dalszej dysku-
sji, a na końcu od radnych, którzy doku-
ment ten zatwierdzają. Niemniej z uwa-
gą wysłuchałem wszystkich opinii. Je-
stem przekonany, że piątkowa prezenta-
cja nie było ostatnim spotkaniem na ten
temat. 

Joanna Kowalska-Nowak 
Towarzystwo Przyjaciół 
Zalesia Dolnego

Projekt przedstawiony przez panią
Dorotę Sikorę bardzo mi się podoba.
Zgadzam się ze wszystkimi założeniami
i przedstawionymi propozycjami.

Uważam, że należy utrzymać drogę bru-
kowaną z Żabieńca do Zalesia Górnego ze
względu na jej niepowtarzalny urok i znacze-
nie historyczne. Sam projekt jest bardzo lo-
giczny, spójny, nieprzeładowany. Bardzo po-
trzebne jest uporządkowanie funkcji, jakie
mają pełnić różne rejony gminy. W projek-
cie jest to przedstawione bardzo wyraźnie.

Zaskoczyła mnie natomiast długa dys-
kusja nad słowem "park" w roboczej na-
zwie projektu. Moim zdaniem nie ma lep-
szej nazwy niż park, ponieważ właśnie to
słowo oddaje najdokładniej przeznaczenie,
czyli funkcje, tego terenu. Słowo "park" zo-
bowiązuje zarówno właścicieli, jak i użyt-
kowników, dlatego uważam, że powinno
w nazwie pozostać.

Mam nadzieję, że projekt będzie realizo-
wany. Bardzo nam - członkom Towarzystwa
Przyjaciół Zalesia Dolnego - na tym zależy.

Jerzy Kongiel 
starosta piaseczyński

Władze powiatu otrzymały w dniu
15 września zaproszenie na spotkanie
w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno
zaplanowane na 17 września. Na spotka-
niu miała być zaprezentowana robocza
wersja projektu koncepcji zagospodaro-
wania turystyczno-rekreacyjnego "Park
Zalesie". Przed spotkaniem opracowanie
to nie było konsultowane z przedstawi-
cielami powiatu, a prezentowany mate-
riał był dla nas dużym zaskoczeniem. 

Przedstawiona wersja projektu za-
gospodarowania obszaru, w którego
skład wchodzi także ośrodek Wisła - je-
go teren stanowi w części własność po-
wiatu - jest obecnie przedmiotem na-
szej wnikliwej analizy.

Marian Domagała
nadleśnictwo Chojnów

Sama idea koncepcji parku Zalesie jest
bardzo słuszna. Podtrzymuje ona obecny
stan rzeczy z perspektywą logicznego zago-
spodarowania, przy czym powierzchnia do
wykorzystania pod obiekty jest chyba za
mała. Nie ujęto jednak w koncepcji całego
obszaru leśnego, nie uwzględniono także
istniejących szlaków rowerowych.

Trudno odnieść się do szczegółów
koncepcji, ponieważ nie dostarczono
nam żadnych materiałów, jak również nie
omawiano tego tematu z nadleśnictwem.
Bez wglądu w dokumentację trudno wy-
dać definitywną opinię, ponieważ kon-
cepcja ta jest podstawą do studium zago-
spodarowania. Ważne jest, aby pozyskać
inwestora, który wspomoże działalność
nadleśnictwa w zakresie zagospodarowa-
nia turystycznego (niemożliwe jest pono-
szenie przez nadleśnictwo kosztów na
obecnym poziomie). 

Szkoda, że koncepcja powstała tak
późno i nie doszło w ubiegłym roku do
zmiany planu zagospodarowania. Mam
nadzieję, że w przyszłym studium bę-
dziemy mogli umieścić swoje uwagi.

Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania

Zgodnie z ustawą o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym z 27
marca 2003 r. studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy określa politykę gminy
i lokalne zasady kształtowania ładu prze-
strzennego. Studium, które sporządzają
obligatoryjnie wszystkie gminy, ma silny
wpływ na uchwalane na jego podstawie
miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego, a tym samym koordynuje
ustalenia planów w skali całej gminy. 

Piaseczno już w 1995 r. jako jedna
z pierwszych gmin w kraju opracowała ta-
ki dokument, jednak obecnie konieczne
jest opracowanie i zatwierdzenie aktual-
nej wersji uwzględniającej gwałtowny roz-
wój gminy w ostatnich latach.
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Pielgrzymka Polaków z
Ukrainy na Jasną Górę
Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna od kilku lat bierze
udział w realizacji programu "Małe ojczyzny", który
dotyczy pomocy Polakom zamieszkałym na terenie
Ukrainy. Co roku przyjeżdżają oni w sierpniu do
Warszawy, aby wziąć udział w pieszej pielgrzymce na
Jasną Górę w Częstochowie.

W tym roku Towarzy-
stwo Przyjaciół Piaseczna
wyasygnowało ze swojego
skromnego budżetu 500 zł
na zakup paliwa w celu do-
wozu żywności na trasę piel-
grzymkową. Niestety, kwota
ta była niewystarczająca, aby
można było codziennie do-
starczyć gorącą zupę ugoto-
waną przez siostry zakonne
pasterzanki z Piaseczna oraz
inne artykuły podarowane
przez Fundację Pomocy
Bezrobotnym w Piasecznie
60 pielgrzymom na trasie. 

Doceniając zaangażo-
wanie religijne oraz miłość
do historycznej ojczyzny i pragnienie pozna-
nia jej, TPP postanowiło w przyszłym roku
otoczyć naszych rodaków z Ukrainy opieką.
W tym celu podjęto uchwałę, która zapewni
im większą pomoc niż dotychczas. 

Dziękujemy bardzo za życzliwość i po-
moc oraz godną naśladowania postawę spo-
łeczną niezwykłemu Panu Januszowi Boło-
żukowi, prezesowi Fundacji Pomocy Bezro-
botnym i Bezdomnym w Piasecznie, oraz je-
go współpracownikom, a w szczególności
Panu Grzegorzowi Rosłonowi, kierowcy,
który własnym samochodem dowoził żyw-
ność na trasę pielgrzymkową, a także Pani
Halinie, która odłożyła ważne prywatne
sprawy, by obdarowywać pielgrzymów
odzieżą oraz żywnością na drogę powrotną. 

Dziękujemy również ofiarnym siostrom
pasterzankom z Piaseczna za smaczną zupę

gotowaną z sercem dla pielgrzymów.
Ponadto dziękujemy Pani Jagodzie Mag-

dziarz i Pracownikom Ośrodka Opiekuńcze-
go w Konstancinie przy ul. Potulickich, dzię-
ki którym po powrocie z pielgrzymki nasi ro-
dacy zwiedzili Konstancin i zjedli tam obiad.

Dziękujemy Panu kierowcy z Ośrodka
Opiekuńczego w Konstancinie za poświęco-
ny prywatny czas i dowiezienie pielgrzymów
z Warszawy do Konstancina, a także odwie-
zienie ich na miejsce noclegu.

Dziękujemy też tym wszystkim, którzy
pomogli naszym rodakom dojść do Często-
chowy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku
uda nam się zrobić dla nich więcej, gdyż
"człowiek jest tyle wart, ile dobra zrobi dla
innych".

Teresa Garwolewska-Myśluk

Pożegnanie  lata  -
święto  ziemniaka
Pod takim hasłem przewodnim odbył się 25 września fe-
styn w Szkole Podstawowej nr 2 - „Krauzówce” w Zalesiu
Dolnym. Zgromadził on nie tylko społeczność szkolną,
ale również mieszkańców Zalesia.

Podczas imprezy można było spróbować smalcu z kiszonym ogórkiem i pysznych sałatek,
które przygotowali nauczyciele i pracownicy szkoły. Można było również poczęstować się chle-
bem i ciastami upieczonymi przez niezawodne jak zwykle mamy, kupić kawę, herbatę i kieł-
baski z grilla oraz oczywiście zjeść pieczonego w prawdziwym ognisku ziemniaka - "bohatera"
tego spotkania. Jednak nie tylko kulinaria przyciągały uwagę zgromadzonych. Imprezie towa-
rzyszyły pokazy karate, konkurs plastyczny, wspólne śpiewanie, pokaz zespołu Hand to Hand,
tańców polskich. Wystawione zostały też sztuki: o temacie ekologicznym i "Czerwony Kaptu-
rek", ta druga po angielsku. Nie zabrakło również wrażeń sportowych, takich jak wyścigi
w workach, mecz piłki nożnej pomiędzy dziewczynkami i chłopcami, mecz siatkówki nauczy-
ciele kontra rodzice, który okazał się prawdziwym hitem. Nieistotne, kto w jakiej konkuren-
cji wygrał, ważna była atmosfera, humor i chęć powtórzenia takiej imprezy za rok. 

Cały festyn był zorganizowany wspólnie przez radę rodziców, nauczycieli, uczniów i pra-
cowników szkoły, którzy się napracowali, ale przyniosło im to tyle satysfakcji, że postanowi-
li włączyć go w kalendarz corocznych imprez.

Przy tej okazji bardzo dziękujemy sponsorom: za ziemniaki, owoce, kiełbasę, chleb, ksią-
żeczki, słodkie nagrody i pamiątkowe medale.

Ewa Krasowska

Nadarzyńska 
zakończona...

Z ponadmiesięcznym wyprzedzeniem
zakończone zostały prace budowlane na
ulicy Nadarzyńskiej. W ramach robót wy-
konano nawierzchnię dwuwarstwową as-
falbetonową na odcinku od ul. Wojska
Polskiego do ulicy Dworcowej wraz z bu-
dową chodników z kostki brukowej
i wjazdów do posesji. Inwestycja, której
koszt wyniósł 692 tys. zł, objęła także bu-
dowę kanalizacji deszczowej oraz oświe-
tlenia. Wykonawcą była firma Falbruk
z Warszawy

... czas na 
Kniaziewicza

W pierwszej połowie października
rozpocznie się budowa ul. Kniaziewicza
na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul.
Nadarzyńskiej w Piasecznie v dł. odcinka
do przebudowy 498,8 m. b. wraz z pod-
budową, chodnikami oraz wykonaniem
odcinka kanalizacji deszczowej i moderni-
zacją oświetlenia z wymianą 11 opraw.
Wykonawcą będzie firma APPIA z Pia-
seczna za cenę ryczałtową 467 tys. zł. Za-
kończenie prac planowane jest na 15 li-
stopada 2004 r.

Budowa ul. Syrenki. 
Prace związane są z otwarciem przy

ul. Okulickiego dyskontowego sklepu sie-
ci Lidl. Władzom gminy udało się wyne-
gocjować korzystne porozumienie, które
zobowiązuje firmę Lidl do przygotowania
projektu dla całej ul. Syrenki oraz do wy-
konania nawierzchni o długości 250m
(od ul. Młynarskiej). Niestety władze
gminy nie mają wpływu na zarządcę ul.
Okulickiego - Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich. Mieszkańcy skarżą się na
brak chodników i pobocza na tej ulicy.

Remont Redutowej
Jeszcze w tym roku na ul. Redutowej

zostanie wymieniony krawężnik i zdewa-
stowany chodnik na długości 1200 m od
skrzyżowania z ul. Pod Bateriami do ulicy
Okrężnej. Płytki zastąpi kostka brukowa.
Natomiast na odcinku 900 m od ul. Kur-
cewiczówny do Okrężnej po zakończeniu
prac kanalizacyjnych wykonana zostanie
podbudowa z tłucznia, a następnie
nawierzchnia z kostki. Odcinek na-
wierzchni od ul. Pod Bateriami do Kurce-
wiczówny wykonany został już w sierpniu.
Remont ul. Redutowej o wartości 700
tys. zł wprowadzony został do budżetu
przez radnych na ostatniej sesji rady miej-
skiej,  dzięki wyższym niż zakładano wcze-
śniej dochodom gminy z tytułu podatku
dochodowego od osób prawnych.

Trwa remont 
Sierakowskiego

Remont ulic Kilińskiego, Sierakow-
skiego i Warszawskiej przebiega zgodnie
z harmonogramem. Zakończyły się prace
energetyczne i elektryczne - widać już no-
we latarnie, jak również ukończono kana-
lizację deszczową. Trwają prace kanaliza-
cyjne oraz przy przyłączach sanitarnych
i wodnych. Najprawdopodobniej
zakończenie remontu nie co się opóźni,
gdyż zakres robót poszerzono o wymianę
całej,starej i zniszczonej instalacji
wodociągowej.

Wykonawca remontu zwraca się z
uprzejmą prośbą do mieszkańców o nie
jeżdżenie po odcinku, gdzie wymieniana
jest sieć wodociągowa i przestrzeganie
znaków drogowych.

Grupa polsko-ukraińska na trasie pielgrzymki

Uczniów do występu karate przygotował trener Krzysztof Markowski

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

fot. D. Putkiewicz

fot. D. Putkiewicz
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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@gmi-
na-piaseczno. pl osoba upoważniona do kontaktów Piotr Borkowski w godz. 8.00-16.00
Ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Remont ul. Czajewicza na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Nadarzyń-
skiej w Piasecznie

Opis przedmiotu zamówienia: 
Remont ulicy Czajewicza na odcinku o dł. 279,7mb. Zakres robót obejmuje odnowę nawierzchni bitumicznej jezdni o szer. 6m, przebudowę wjazdów
bramowych oraz dwustronne chodniki z kostki brukowej gr. 6cm. W ramach przebudowy ulicy należy wybudować kanalizację deszczową z wpustami ulicz-
nymi na dł. 173mb oraz zmodernizować oświetlenie wraz z wymianą opraw oświetleniowych. 

Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych. 
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. 
Termin realizacji (wymagany, pożądany) - 17.12.2004r
Wadium - 3 500 zł
Kryteria oceny ofert: cena - 100 proc. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 82 zł.) można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 75, lub za zaliczeniem pocztowym.
Dostępne do 08.11.2004
Termin składania ofert upływa 08.11. 2004 r. godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.11. 2004 r. godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na pdstawie art. 24 i art. 22 prawa zamówień publicznych; spełniający warunki w SIWZ: mini-
mum 4 referencje o charakterze robót jak w zamówieniu z ostatnich 3lat, przerób roczny z ostatnich 2-ch lat nie mniejszy jak podwójna cena oferty. 
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE? Nie

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 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@gmi-
na-piaseczno. pl osoba upoważniona do kontaktów Piotr Borkowski w godz. 8.00-16.00
Ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Wymiana okien drewnianych na wysoko-udarowe PCVw budynku
WOZ Zalesie Górne
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana okien drewnianych, rozebranie obróbek blacharskich-podokienników. Zamontowanie okien PCV,
otynkowanie ościeży po osadzeniu okien, wykonanie i montaż podokienników, pomalowanie ościeży, wywóz okien z demontażu, roboty porząd-
kowe. 

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 14.10. 2004 r. godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.10. 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 dodat-
kowe wymienione w SIWZ; minimum trzy referencje o charakterze i wartości robót jak w zamówieniu z ostatnich 3 lat Przerób roczny z ostat-
nich 3 lat nie mniejszy jak trzykrotna cena oferty. Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

Usuwanie eternitu
Trwa akcja bezpłatnego usuwania płyt azbestowo-c-
ementowych z prywatnych posesji na terenie gminy
Piaseczno.

Wywozu i unieszkodliwienia płyt pochodzących z prac demontażowo -
rozbiórkowych dokonuje firma wyłoniona w przetargu przez Urząd Miasta,
który pokrywa związane z tym koszty z środków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska. 

Wniosek z prośbą o dofinansowanie tych robót złożyć należy w Refera-
cie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w UmiG. 
Pomoc dotyczy jedynie wywozu i unieszkodliwienia szkodliwych materia-
łów, koszt samej rozbiórki ponosi właściciel. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn.
23.10.2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i prze-
mieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzą-
dzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz.
1876) nakłada obowiązki dla właścicieli wszystkich miejsc gdzie są wyko-
rzystywane wyroby zawierające azbest. 

Zgodnie z wym. Rozporządzeniem właściciele takich miejsc są zobowią-
zani do wykonania oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wy-
robów zawierających azbest oraz złożenia informacji o wyrobach zawierają-
cych azbest i miejscu ich wykorzystania. Osoby fizyczne składają informa-
cję do Urzędu Miasta i Gminy natomiast osoby prawne do Wojewody Ma-
zowieckiego. 

Wykaz firm, które otrzymały pozwolenie starosty piaseczyń-
skiego na prace remontowe w wyniku których powstają odpa-
dy niebezpieczne zawierające azbest dostępny jest na stronie
www. piaseczno. eobip. pl w dziale komunikaty.

Rejestracja przedpoborowych
w Gminie Piaseczno

Zgodnie z treścią Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 27 wrze-
śnia 2004 r. rejestracja przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1986 roku - zostanie
przeprowadzona w dniach od 11 października do 22 października 2004 roku. 

Rejestracja przedpoborowych odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno przy
ul. Kościuszki 5. 

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z obowiązku zgłoszenia się do rejestra-
cji.

ZARZĄDZENIE nr KB v 0151 v 8/2004

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 29.09.2004 r. 
w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2004 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 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn.
zm. / i § 9 pkt 1 uchwały Nr 433/XX/2004r. Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.02.2004r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2004 zarządzam, co następuje: 

§ 1
Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2004 roku w kwocie 163 650 zł

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

rządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmiana-
mi/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w biuletynie
informacyjnym Miasta i Gminy Piaseczno „Gazeta Piaseczyńska” oraz przez wywieszenie na
tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy. 

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

UZASADNIENIE
W wyniku realizacji budżetu 2004 roku po stronie wydatków są konieczne przesunięcia

w planie w ramach rozdziałów i paragrafów danego działu. Przesunięcia dokonuje się w za-
kresie uprawnień Burmistrza Miasta i Gminy, w oparciu o wnioski złożone przez poszczegól-
ne jednostki budżetowe. 
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Dam pracę
❖ Salon fryzjerski „Krzysztof” poszukuje wykwalifiko-
wanych fryzjerów i recepcjonistki ze znajomoscią angiel-
skiego. Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 22. 
Tel. 756 44 86
❖ Zatrudnię do pracy sezonowej w barze w Zalesiu Gór-
nym. 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, mini-
mum 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 widzia-
ne 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
❖ Spółdzielnia Inwalidów „Mazowianka” zatrudni oso-
by niepełnosprawne: kierowców do przewozu osób, pielę-
gniarkę, 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
❖ Ekspedientce do małego sklepiku osiedlowego na Jó-
zefosławiu tel. 750 85 72
❖ Przyjmę do opieki nad dzieckiem kilka razy w tygo-
dniu, dyspozycyjną. Tel. 701 87 99 (po g. 19) 
❖ Zatrudnię pracownika do obsługi maszyn dziewiar-
skich. Tel. 750 46 77 godz. 8-16
❖ Kierowcę zaopatrzeniowca. Tel. 822 59 36
❖ Fachowca do renowacji mebli. 
Tel. 757 37 05, 0605 526 257
❖ Osobę ze znajomością obsługi komputera do wpro-
wadzania danych i prowadzenia dokumentacji magazyno-
wej, mile widziany samochód. Tel. 754 04 31, 0602 735 316

Szukam pracy
❖ Inwalida I grupy, młody, dyspozycyjny, sprawny, kurs
komputerowy - poszukuje pracy. Tel. 756 83 97 wieczorem
❖ Kierowca B, C świadectwo kwalifikacyjne, książeczka sane-
pidu, może być na magazyn. Tel. 0 505 782 090. Prosić Janusza
❖ 23-letni mężczyzna podejmie pracę fizyczną, prawo
jazdy BC. Tel. 0 502 967 493
❖ 40-letnia, doświadczenie handlowo-biurowe, kompu-
ter, dyspozycyjna.  Tel. 0 601 391 664
❖ Z doświadczeniem zawodowym podejmę pracę biuro-
wą w administracji, kadrach, nieruchomościach, ubezpie-
czeniach. Tel. 750 22 01
❖ Zajmę się utrzymaniem posiadłości, domu na terenie
gminy Piaseczno, dyspozycyjna, samochód. Tel. 0 697 158 796
❖ Księgowa poprowadzi pełną księgowość, rozliczenia
z US, GUS, ZUS.  Tel. 0 503 173 865
❖ Młoda, doświad. w urzędzie skarbowym, znajomość
komputera i urządzeń biurowych, podejmie pracę biurową
lub w księgowości. Tel. 0506 285 155
❖ Studentka finansów podejmie pracę biurową. 
Tel. 0 604 425 914
❖ Absolwentka ekonomii, doświadczenie w księgowości,
angielski, podejmie pracę. Tel. 717 04 99, 0 600 500 926
❖ 55-letni, samotny, matura poszukuje pracy: jako do-
zorca; handlu, ogrodnictwo, prace porządkowe, ochrona
mienia lub inne. Tel. grzecznościowy 841 20 14, prosić Piotra. 
❖ Młody, uprawnienia na wózki widłowe, znajomość
stolarki podejmie pracę fizyczną. Tel. 750 06 04
❖ W budownictwie, uprawnienia na wózek widłowy.
Tel. 750 39 96 lub 0 691 987 849
❖ Złota rączka, uprawnienia na wózek widłowy, prawo
jazdy kat. B i świadectwo kwalifikacyjne, nie palący nie pi-
jący tel. 0 504 113 161
❖ Gipsiarz, malarz, tapeciarz - ścianki, sufity, podda-
sza, szuka pracy w firmie budowlanej (10 lat pracy
w Niemczech). Piaseczno tel. 737 18 44, 0 505 811 769
❖ Kierowca A, B, C, E, T, operator sprzętu ciężkiego, 35
lat praktyki.  Tel. 757 37 37, 0 695 491 553
❖ Frezer narzędziowiec, rencista, podejmie pracę. 
Tel. 757 22 59
❖ Inwalida II gr., w średnim wieku poszukuje pracy
z zakwaterowaniem. Tel. 737 08 82
❖ Uprawnienia na wózki widłowe, prawo jazdy kat. B
+ świadectwo kwalifikacji, pracownik, do wszystkiego.
Tel. 0 501 016 897
❖ Kierowca 30 lat, prawo jazdy B, C + świadectwo
kwalifikacji. Tel. 0 503 471 422

❖ Młody, uczciwy, pracowity, wykształcenie średnie
(ekonomiczne) podejmie pracę od zaraz. Tel. 0 505 782 090
❖ Elektryk 30 lat, uprawnienia SEP do 1KV (konserwa-
cja). Tel. 0 503 471 422
❖ Elektryk, uprawnienia do 1 KV. Tel. 750 16 26
❖ Przyjmę sprzątanie raz w tygodniu lub 3 razy w ty-
godniu do dziecka. Tel. 750 62 18
❖ Zaopiekuję się dzieckiem - referencje. Tel. 717 21 69
❖ Uczciwa na emeryturze przyjmie sprzątanie dwa ra-
zy w tygodniu lub opieka nad dzieckiem. Tel. 750 62 18
❖ Zaopiekuję się starszą osobą lub dzieckiem - 604 067 133
❖ Emerytka zaopiekuje się dzieckiem, Piaseczno. 
Tel. 750 29 75
❖ Zaopiekuję się starszą osobą lub dzieckiem, z goto-
waniem. Tel. 0 605 296 018
❖ Zaopiekuje się dzieckiem Piaseczno i okolice 
tel. 756-94-79
❖ Dyspozycyjna, z samochodem zaopiekuje się dzieckiem
lub prace porządkowe. Tel. 757 24 93
❖ Do opieki nad dzieckiem lub starszą osobą. 
Tel. 757 06 93
❖ Zaopiekuję się dzieckiem, doświadczenie. 
Tel. 716 36 76 po g. 19
❖ Zaopiekuje się starszym dzieckiem lub starszą osobą,
pomoc w domu, sprzątanie.  Tel. 756 94 79
❖ Młoda podejmie pracę w sklepie, opieka nad dziec-
kiem, sprzątanie, posiada prawo jazdy. Tel. 756 94 79
❖ Zaopiekuję się dzieckiem, starszą osobą, posprzątam.
Tel. 750 06 04

Nieruchomości
❖ Wynajmę magazyn 90mkw. + biuro w Lesznowoli
tel. 600 016 769, 757 91 91
❖ Szukam pokoju do wynajęcia, tanio, na miesiąc
z możliwością przedłużenia na kolejne w Piasecznie, w po-
bliżu Starej Iwicznej, Nowej Iwicznej tel. 501 387 577
❖ Mieszkanie 77 mkw. w Głoskowie, działka 500 mkw.
+ garaż.  Tel. 757 37 37, 0 695 491 553
❖ Sprzedam ziemię rolną 2 h, podzieloną w Gołkowie.
Tel. 757 43 58, 0 605 296 018
❖ Sprzedam działkę o pow. od 10 tys. mkw. do 15 tys.
mkw. w Jaroszowej Woli przy lesie (media). Tel. 727 63 35
❖ Sprzedam działkę budowlano-usługową 750 mkw
oraz budowlaną 1720 mkw w Piasecznie. Tel. 720 24 72
❖ Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 38 mkw. Piaseczno ul.
Kusocińskiego.  Tel 0 603 547 760 lub 757 02 74 wieczorem

Inne
❖ Wyprzedaż kręgów studziennych oraz przepustów dro-
gowych, biorę również nadzory budowlane tel. 757-04-19
❖ Renowacja mebli antycznych. 
Tel. 0 605 526 257, 0 501 088 613
❖ Sprzedam piece CO 9-33 kW na drewno, węgiel, koks
i inne paliwa stałe.  Tel. 783 26 35, www. zph-gb. com
❖ Studentka udzieli korepetycji z jez. angielskiego i ma-
tematyki. Tanio z możliwością dojazdu. Tel. 0 692 883 458
❖ angielski - korepetycje. Tel. 0 606 620 011
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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 

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 

PRZYCHODNIA REJONOWA NR 1 ul. Fabryczna 1, 
tel. 756-73-73

PRZYCHODNIA REJONOWA NR 2 ul. Skrzetuskiego 17,
tel. 756-24-63

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. 726-92-18  

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 
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Firma
THALES LAMINA 

poszukuje:
· FREZERÓW (CNC)
· TOKARZY (CNC)

Tel. 737 22 38

Komunikat ZUS
w sprawie wymiany książki inwalidy wojennego / wojskowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie przypomina, że dotychczasowe
książki inwalidy wojennego/wojskowego zachowują ważność do dnia 16. l 11.2004r.
Inwalidzi wojenni otrzymają nowe książki inwalidy wojennego/wojskowego, nato-
miast kombatanci otrzymają legitymację osoby represjonowanej,

Wymiana książek będzie odbywać się na wniosek osoby zainteresowanej. Wnio-
sek powinien zawierać: imię i nazwisko; datę urodzenia; numer ewidencyjny PESEL;
adres zamieszkania; numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzają-
cego tożsamość; symbol i numer renty inwalidy wojennego lub renty inwalidy wojsko-
wego; oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, formu-
larze wniosku dostępne są we wszystkich oddziałach, inspektoratach i biurach
terenowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto wzór wniosku umieszczony
jest również na stronach internetowych Zakładu (www.zus.pl).

Wniosek o wydanie nowego dokumentu może być przesłany za pośrednictwem
poczty, złożony osobiście lub przez upoważnioną osobę w terenowej placówce Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych.

Do wniosku należy dołączyć dwie aktualne fotografie o wymiarach 30 x 35 mm.
Nowy dokument może być odebrany osobiście przez zainteresowanego po przedstawie-
niu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub upo-
ważnioną przez niego osobę, po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość, zarówno zainteresowanego, jak i upoważnionej osoby.

Rzecznik prasowy
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
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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 - październik

8 października godz. 11.00 - wernisaż Renaty Gołaszewskiej i Łukasza Owczarka 
Warsztaty Terapii Zajęciowej - Zalesie Dolne (wystawa od 8 do 22 
października)

9 października godz. 20.00 - koncert jazzowy: Trio Marcina Maseckiego 
Marcin Masecki - fortepian, Garth Stevenson - bębny, Ziv Ravitz - 
bębny. Wstęp 10 zł

15 października godz. 10.30 - Piaseczyńska Jesień Poezji - biblioteka
(Ladislaw Simon oraz Paulina Sisimova ze Słowacji, Stanisław 
Szewczenko z Ukrainy, Ryszard Danecki z Polski, prowadzenie - 
Bogdan Bartnikowski)

15 października godz. 19.00 - Świeczowisko -  spektakl "Madonny" teatru Nic Pewnego
16 października godz. 11.00- "Światowy Dzień Białej Laski" - spotkanie 

Związku Niewidomych
16 października godz. 19.00 - koncert reggae: Maleo Reggae Rockers. Wstęp 15 zł
17 października godz. 19.00 - Niedzielne Kino Leżakowe, w programie: 

"Edi" reż. Piotr Trzaskalski oraz spotkanie z Henrykiem Gołębiewskim 
odtwórcą głównej roli. Wstęp 8 zł

19 października godz. 9.00 i 11.00 - spektakl "Lis Tonosz" - teatr Łups. Rezerwacja 
telefoniczna. Bilet 5 złotych

22 października godz. 10.00 - rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
22 października godz. 19.00 - ACTIVE ROCK PARTY. Wstęp 8 zł.
23 października o 19:00 - spektakl "Lis Tonosz"- teatr Łups. 
26 października godz. 12.00 - Dzień Seniora 
29 października godz. 11.00 - Scena Kameralna Filharmonii Narodowej 

"MISTRZOWIE MUZYCZNEGO NASTROJU/DŹWIĘK I WYOBRAŹNIA" 
m. in. Bach, Chopin, Czajkowski, Debussy, Doppler, Gossec, 
Lutosławski, Mendelssohn-Bartholdy, Messiaen, Moniuszko, Mozart, 
Poldini, Rimski-Korsakow, Szostakowicz, Grieg

8.10 g. 12.00 MISTRZOSTWA POWIATU GIMNAZJÓW W PIŁCE NOŻNEJ
CHŁOPCÓW - MIMS `2005, FINAŁ - KS PIASECZNO

9.10 g. 10.00 GRAND PRIX PIASECZNA W PŁYWANIU - KRAWL - GOSIR
10.10 g. 10.00 TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO POCZTY POLSKIEJ

g. 15.00 TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO. COM OPEN AMATEUR - GOSIR
11.10 g. 12.00 MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT

GIMNAZJÓW - MIMS `2005 - KS PIASECZNO
12.10 g. 12.00 MISTRZOSTWA POWIATU W SZTAFETOWYCH BIEGACH

PRZEŁAJ. SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW 
- MIMS `2005 - ZALESIE DOLNE

12.10 g. 12.00 MISTRZOSTWA POWIATU SZKÓŁ ŚREDNICH 
W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW - KS PIASECZNO

14.10 g. 10.00 MIĘDZYSZKOLNE4 ZAWODY PŁYWACKIE SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH - ROCZNIK `92 -94 - GOSIR

19.10 g. 10.00 MIĘDZYPOWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
GIMNAZJÓW DZIEWCZĄT - ELIMINACJE DO MIMS `2005 
- KS PIASECZNO

21.10 g. 10.00 MIĘDZYPOWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
GIMNAZJÓW CHŁOPCÓW - ELIMINACJE DO MIMS `2005

23.10 g. 10.00 ZAWODY PŁYWACKIE O NAGRODĘ PRZECHODNIĄ 
DYREKCJI PŁYWALŃ OSIR-ów - GÓRA KALWARIA

24.10 g. 10.00 TURNIEJ TENIS STOŁOWY. COM OPEN AMATEUR - GOSIR
25.10 g. 13.00 MISTRZOSTWA GMINY GIMNAZJÓW W KOSZYKÓWCE 

DZIEWCZAT -MIMS `2005 - GOSIR
27.10 g. 13.00 MISTRZOSTWA GMINY GIMNAZJÓW W KOSZYKÓWCE 

CHŁOPCÓW -MIMS `2005 - GOSIR
29.10 g. 13.30 MISTRZOSTWA POWIATU GIMNAZJÓW W KOSZYKÓWCE

DZIEWCZAT -MIMS `2005 - GOSIR
30.10 g. 10.00 MAZOWIECKIE DRUZYNOWE ZAWODY PŁYWACKIE O

PUCHAR PREZESA PKOL - GOSIR

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Sikorskiego 20

SUKCESY W KICK BOXINGU 
Bardzo dobra postawę zaprezentowali zawodnicy KS Piaseczno, zdobywając
czołowe miejsca podczas ostatnich mistrzostw Polski seniorów oraz mistrzostw
świata juniorów, które odbyły się we wrześniu.

Mistrzostwa Polski full-contact
seniorów odbyły się w Koszalinie
w dniach 18-19 września 2004 r.

Startowało w nich wielu medalistów
mistrzostw świata i Europy. Dzięki temu
rozgrywane pojedynki były na bardzo
wysokim poziomie. Każda wygrana nie
była dziełem przypadku, lecz okupiona
była dużym wysiłkiem i długimi, trudny-
mi przygotowaniami do zawodów. Spor-
towcy z KS Piaseczno dopiero po raz
drugi startowali w mistrzostwach Polski
w tej formule, lecz mimo to poradzili so-
bie bardzo dobrze z utytułowanymi prze-
ciwnikami. Wyniki piaseczyńskich za-
wodników:

Kobiety
mistrzostwo Polski I miejsce Karolina
Łukasik kat. - 70 kg
wicemistrzostwo Polski
II miejsce Anna Kasprzak kat. - 60 kg
III miejsce Dorota Godzina kat. - 55 kg
Karolina Łukasik jest aktualną mistrzynią
świata w formule full-contact 

Mężczyźni
mistrzostwo Polski I miejsce Michał Ja-
błoński kat. - 75 kg
(W walce półfinałowej pokonał aktual-
nego wicemistrza świata Tomasza Wa-
leńskiego z Koszalina).

III miejsce Wojciech Myśliński kat. - 86 kg
(Po dramatycznej walce minimalnie
uległ byłemu mistrzowi świata Józefowi
Warchołowi z Koszalina). 

Czterech zawodników KS Piaseczno
startowało w  Mistrzostwach Świata
semi-contact oraz light-contact ju-
niorów w Massa Carrara we Wło-
szech, 18-19 września 2004r.

Semi-contact
III miejsce Rafał Żukowski kat. - 94 kg
ćwierćfinał Emilia Szabłowska kat. - 50 kg

Light-contact
wicemistrzostwo Świata II miejsce Mi-

chał Kołakowski kat. - 79 kg
III miejce Konrad Rostkowski kat. - 84 kg
III miejsce Rafał Żukowski kat. - 94 kg

W najbliższym czasie
5-6 listopada 2004 r. - mistrzostwa
Polski semi-contact i light-contact se-
niorów - Hel
23-28 listopada 2004 r. - mistrzostwa
Europy semi-contact i light-contact -
Słowenia

Pożegnanie lata w Żabieńcu
Restauracja „La

musica” w Żabieńcu
zorganizowała 18
września festyn dla
m i e s z k a ń c ó w
naszego powiatu, na
którym obecny był
m.in. starosta Jerzy
Kongiel. W czasie
pikniku nie zabrakło
atrakcji i nagród
w konkursach dla
dzieci, była zabawa
taneczna dla doro-
słych przy muzyce zespołu SELW z Zalesia Górnego, a do tego skosztować
można było specjałów kuchni staropolskiej.

Kisiel dla Rufina
Nagrodę „Kisiel dla Młodych” w II edycji konkursu im. Stefana Kisielewskiego zdobył pia-
seczyński przedstawiciel nurtu hip-hop Rufin MC. Znany na polskiej scenie raper, konferan-
sjer, współorganizator hiphopowych wydarzeń w Piasecznie. Wręczenie nagrody 2 tys. zł
oraz dyplomu „Rajskiego ptaka” odbyło się 2 października 2004 roku na Skwerze Kisiela.

Kapituła nagrody wyróżniając przedsta-
wiciela młodego pokolenia w naszej gminie
kierowała się jego osobowością, indywidual-
nością, talentem, pasją i pozytywnymi pro-
wokacjami z jego strony. 

24-letni Rufin MC to postać znana
w środowisku hiphopowym, był m.in. zwy-
cięzcą pierwszej edycji Wielkiej Bitwy War-
szawskiej, gdzie pokonał na słowa wszystkich
swoich rywali. Dużo jeździ po Polsce gdzie
prowadzi imprezy hiphopowe, nie zapomi-
na jednak o Piasecznie. Współpracuje
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury
przy organizacji występów hiphopowych,
był też animatorem pierwszego w Piasecznie

Grafitti Jam, kiedy
to za przyzwoleniem
władz miasta i dy-
rekcji szkoły, młodzi
ludzie przy rytmach
hiphopowej muzyki
ubarwili kolorowy-
mi grafitti szare mu-
ry SP nr 5. Rufin za-
powiada, że już
wkrótce zorganizuje
podobną imprezę
w centrum miasta.
W zeszłorocznej
pierwszej edycji
konkursu laureatem
był Artur Brzychcy -
współzałożyciel Pia-
seczyńskiego Stowa-

rzyszenia Rycerskiego "Eodem Tempore".
Obaj laureaci zgodnie ze statutem konkursu
wchodzą do jego Kapituły.

Kapituła dziękuje 
fundatorom nagrody:
- Natalia Gold - Józef Czerniejewski
- Foto Renau S.C. - Edward i Michał 

Renau
- Foto Express Kujaszewski
- Barcik&Barcik Studio
- Anna Płocica
- Wiesław Wójcik
- Robert Duch

Łukasz Wyleziński

Zbigniew Mucha, przewodniczący kapituły
Rufin Piekut doskonale wpisuje się w ideę nagrody im, Stefana Kisielewskiego "Kisiel dla

Młodych". Jest niewątpliwie indywidualnością o bogatej osobowości. Reprezentując kulturę
hip-hop, nie do końca znaną i akceptowaną, obala stereotypy i mity krążące na jej temat.
Prowokuje, ale prowokuje pozytywnie, szukając zrozumienia i porozumienia. Rufin to osoba
obdarzona talentem popartym pasją, co z łatwością udowodnił 2 października na Skwerze Ki-
siela, gdzie w sposób absolutnie niebanalny skomentował odebranie nagrody. 

Zwycięstwo Rufina w II edycji konkursu "Kisiel dla Młodych" to bardzo fortunne roz-
strzygnięcie. Gratuluję zwycięscy, gratuluję Kapitule za taki właśnie wybór, bowiem Rufin to
KTOŚ, kto i samej nagrodzie przydał blasku.

RUFIN, NAPISZ DO GAZETY,

ZARAPUJ - PROSI ŁUKASZ

O TYM JAK CI CZAS LECI?

CO ZNALAZŁEŚ? A CO SZUKASZ?

O MIEJSCU W KTÓRYM MIESZKASZ

O ZNAJOMYCH, O KOLEŻKACH

O OSIĄGNIĘCIACH I O PRZEJŚCIACH

COŚ NA TEMAT PIASECZNA.

NIECH DOWIE SIĘ RESZTA

HIP-HOP CO TO ZA ZESTAW.

CI RAPERZY, MALARZE, BREAKDANCERZY

SAM WIESZ JAK.

NO I POWIEDZ PRZEDE WSZYSTKIM 

CZEMU

LUDZIE NARZEKAJĄ, ŻE PIASECZNO NIE

MA CHARAKTERU.

TY TAK UWAŻASZ ŁUKASZ?

TU SIĘ Z TOBĄ ZGODZIĆ NIE MUSZE

ZALEŻY KTO CZEGO SZUKA,

I CZY TO MIASTO, CZY LUDZIE, 

MAJĄ DUSZĘ.

TO CHYBA LUKA,

ŻE KAŻDY MYŚLI TYLKO O SWEJ 

POTRZEBIE,

BO TO NIE SZTUKA BRAĆ

TYLKO DAC COŚ Z SIEBIE

MIŁO BYĆ DOCENIONYM 

IDĄC SWOIM SZLAKIEM

DOCIERAĆ DO LUDZI

BUDZIĆ SWOIM RAPEM

HIP-HOP, RZECZ NIEZWYKŁA,

MOŻE STAĆ SIĘ ZNAKIEM,

JAK OTWORZYĆ SKRZYDŁA

I STAĆ SIĘ RAJSKIM PTAKIEM

fot. piaseczno.info

Rufin (pierwszy z lewej) rapował, a jego koledzy dawali
pokaz tanca breakdance.

Rufin MC specjalnie dla
Gazety Piaseczyńskiej
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