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Sprawozdanie burmistrza
i z 28. sesji RM     ● s. 2

R E K L A M A

29 sesja 
Rady Miejskiej odbędzie

się 16 listopada
o godz. 9

w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5

Inwestycje
● s. 4

CMYK

Kwesta na cmentarzu
parafialnym          ● s. 5

Chińska delegacja w Piasecznie
Przedstawiciele Urzędu ds. Regulacji Cen z chińskiej prowincji Guangdong odwiedzili Piaseczno podczas szko-
leniowego objazdu po krajach Europy Północnej. 

Podczas zorganizowanej w Urzę-
dzie Miasta konferencji burmistrz
Józef Zalewski i przewodniczący Ra-
dy Miejskiej Józef Wierzchowski
przedstawili gościom z Chin charak-
terystykę gminy Piaseczno oraz przy-
bliżyli im zasady funkcjonowania i fi-
nansowania samorządu w Polsce.
Chińską delegację najbardziej inte-
resowały sprawy związane z oświatą
oraz ze względu na specyfikę ich
urzędu sprawy związane z procesem
prywatyzacyjnym i kształtowaniem
się cen w Polsce. W Chinach bo-
wiem wciąż na niektóre produkty
ceny nie zostały urynkowione i ich
kształtowaniem i kontrolą zajmuje
się Urząd ds. Regulacji Cen.

Piaseczno było ostatnim etapem
objazdu chińskiej delegacji po Euro-
pie. Wcześniej zapoznali się oni
z funkcjonowaniem jednostek sa-
morządowych w Rosji, Finlandii,
Szwecji, Norwegii i Niemczech.
Najbardziej interesował ich jed-
nak przykład Polski, która niedaw-
no - podobnie jak teraz Chiny -
przechodziła od gospodarki plano-
wanej do wolnorynkowej. 

- Polska jest krajem mocno roz-
wijającym się i mimo że kiedyś na-
sze państwa miały wiele cech wspól-
nych, to widać, że państwowe refor-
my poszły trochę w innym kierunku
- powiedziała na zakończenie spo-
tkania Chen Xiaochuan, dyrektor
urzędu z Guangong. - Życzę Pia-
secznu wytrzymałości w realizacji
planów inwestycyjnych, a mieszkań-
com, by mogli cieszyć się tym, jak
pięknie rozwija się wasze miasto -
dodała.

W Polsce delegacja gościła trzy
dni, podczas których 

zwiedziła Kraków i Warszawę oraz
spotkała się z władzami gminy Pia-
seczno.

Chiny coraz bardziej otwierają
się na świat i refor-
mują swój system
gospodarki oraz
polityki spo-
łecznej. Wy-
stępują tam
jednak wciąż
o lb r z ymie
różnice po-
między po-

szczególnymi regionami kraju. Gu-
angdong - prowincja, która graniczy
z Hongkongiem i Macao - należy

do najbardziej uprzemysło-
wionych i rozwiniętych re-

gionów. Dość powie-
dzieć, że z liczącej za-
ledwie 77 milionów

mieszkańców prowin-
cji pochodzi 36
proc. całego eks-
portu Chin.

Łukasz Wyleziński

Ranking inwestycyjny samorządów 2001-03
We wtorek 12 października w Sali Koncertowej Pałacu Kul-
tury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia
wyników rankingu inwestycyjnego samorządów 2001-03.
Nagrodzono gminy, które wykazały się największym wysił-
kiem inwestycyjnym w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Piaseczno zajęło siódme miejsce w kategorii miast powiato-
wych. Zwycięzcą w tej kategorii zostały Słubice.

W prezentowanym już po raz
trzeci rankingu oceniano jedynie in-
westycje, które wpływają na rozwój
infrastruktury technicznej (nie bra-
no pod uwagę np. inwestycji związa-
nych z oświatą czy kulturą). Inwesty-
cje samorządowe w infrastrukturę
techniczną koncentrują się w trzech
działach: transporcie (budowa i re-
monty dróg, tabor związany z lokal-
nym transportem zbiorowym), go-
spodarce komunalnej (przede
wszystkim sieci wodociągowe i ka-

nalizacyjne, oczyszczalnie ścieków)
i gospodarce mieszkaniowej. Samo-
rządy są klasyfikowane ze względu na
wydatki w przeliczeniu na głowę
mieszkańca, przy czym, aby wyelimi-
nować wpływ jednorazowych wah-
nięć, brana jest pod uwagę średnia
z ostatnich trzech lat. Uwzględnione
zostały tylko wydatki z budżetu. 

Piaseczno w ciągu trzech ostat-
nich lat zainwestowało średnio
399,14 zł na osobę. Gdyby brać pod
uwagę wyłącznie wydatki bez dotacji

inwestycyjnych (pochodzących
głównie z budżetu państwa, fundu-
szy celowych i środków unijnych),
byłaby to kwota 363,21 zł, co dało-
by miastu trzecie miejsce.

Organizatorem konkursu było
Pismo Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota”.

red.

Otwarcie
Muzeum

Regionalnego

5 listopada odbędą się uroczyste
obchody 575-lecia nadania praw
miejskich Piasecznu, których
uwieńczeniem będzie oficjalne
otwarcie muzeum regionalnego.
W trakcie uroczystości, które roz-
poczną się o godz. 10, zaprezento-
wany zostanie utwór, który wygrał
konkurs na  hejnał Piaseczna, towa-
rzyszyć imprezie będą występy arty-
styczne, pokazy rycerskie, a także
wystawa plastyczna pt. „Piaseczno,
moje miasto”.

Po otwarciu muzeum liczymy
na Państwa pomoc i przekazywanie
pamiątek oraz archiwaliów dotyczą-
cych miasta i jego mieszkańców.
Niech materiały te służą kolejnym
pokoleniom piaseczynian i pozwolą
im jeszcze bardziej identyfikować
się z miejscem, w którym żyją.

Muzeum mieszczące się w daw-
nym budynku plebanii, czynne będzie
w czwartki i piątki w godz. 10-18 oraz
w soboty i niedziele w godz. 9-15.

Europejskie
pieniądze tuż, tuż

Jest już niemal pewne, że
Piaseczno otrzyma pieniądze na
wsparcie gminnego programu
uporządkowania gospodarki
wodno-ściekowej z Funduszu
Spójności Unii Europejskiej.

czyt. str. 3

Uroczysty koncert
solistów Teatru Wielkiego

piątek, 5 listopada godz. 18

Nowy dom parafialny
Wstęp wolny!

fot. Ł. Wyleziński

fot. D. Putkiewicz
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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 23 września do 21 października 2004 roku. 

SPRAWOZDANIE Z  PRACY  BURMISTRZA

W okresie tym burmistrz wydał 90 za-
rządzeń, w tym m.in. w sprawach:

- prowadzenia negocjacji dotyczących ustale-
nia wysokości odszkodowania za działki prze-
znaczone pod drogi (11 zarządzeń).

Zatwierdzenia przetargów:
- na przygotowanie łącz kablowych pomię-
dzy punktami kamerowymi a stacją monitoru-
jącą system monitoringu wizyjnego Piaseczna.
Wykonawca - firma Netia SA z Warszawy, za
cenę ryczałtową brutto 61 000 zł, natomiast
za dzierżawę wykonanej sieci kablowej mie-
sięcznie 2928 zł w okresie trzech lat;
- na budowę sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II z Dworcową
i Powstańców Warszawy w Piasecznie. Wyko-
nawca - firma Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no-Usługowo-Handlowe „Podkowa” Sp.j.
Boguszewscy Perkowscy z Warszawy, za cenę
ryczałtową brutto 180 560 zł;
- na budowę oświetlenia ścieżki rowerowej
w Żabieńcu. Wykonawca - firma Zakład
Konserwacyjno-Remontowy Sieci i Urządzeń
Elektroenergetycznych „Cieślikowski” z Nada-
rzyna, za cenę ryczałtową brutto 52 371,37 zł;
- na budowę kanalizacji sanitarnej podci-
śnieniowej w Chyliczkach. Wykonawca -
Przedsiębiorstwo Budowlane KAMIBUD
sp.j. z Radomia, za cenę ryczałtową brutto
164 562,58 zł;
- na opracowanie projektu bud.-wyk. ma-
gistrali wodociągowej w ul. Mleczarskiej oraz
projektu modernizacji i rozbudowy pompow-
ni wodociągowej Raszyńska. Wykonawca -
firma Instaland Andrzej Białecki z Warszawy,
za cenę ryczałtową brutto 193 370 zł;
- na budowę oświetlenia ulicznego ul. St.
Kostki w Złotokłosie. Wykonawca - Zakład
Konserwacyjno-Remontowy Sieci i Urządzeń
Elektroenergetycznych „Cieślikowski” z Nada-
rzyna, za cenę ryczałtową brutto 48 724,18zł;
- na oświetlenie ulicy Romualda Traugutta
w Złotokłosie. Wykonawca - Zakład Konser-
wacyjno-Remontowy Sieci i Urządzeń Elek-
troenergetycznych "Cieślikowski" z Nadarzy-
na, za cenę ryczałtową brutto 56 193,68zł;
- na budowę kanalizacji sanitarnej podci-
śnieniowej we wsi Wola Gołkowska - Rober-
cin etap II i III. Wykonawca - firma KAMI-
BUD sp. j. z Radomia, za cenę ryczałtową
brutto 1 333 431,08 zł;
- na wykonanie projektu bud.-wyk. ulicy
Nowej w Piasecznie wraz z uzyskaniem po-
zwolenia na budowę. Wykonawca - firma
Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Bu-
downictwa Kolejowego „Kolprojekt” sp.
z o.o. z Warszawy, za cenę ryczałtową brutto
74 900 zł;
- na roboty dodatkowe drogowe na terenie
budowy ul. Emilii Plater realizowane wg
umowy podstawowej z dnia 14.06.2004 r. na
budowę nawierzchni jezdni i chodników wraz
z robotami towarzyszącymi. Wykonawca - fir-
ma Jarpol z Warszawy, za cenę ryczałtową
brutto 39 040 zł;
- na roboty dodatkowe na terenie budowy
nawierzchni drogowych, wnętrze blokowe
Puławska - Warszawska - Młynarska realizo-
wane wg umowy podstawowej z dnia
1.07.2004 r. Wykonawca - firma Jarpol
z Warszawy, za cenę ryczałtową brutto 75
640 zł;
- na wykonanie dodatkowych 40 szt. przy-
łączy kanalizacji sanitarnej dla zadania "Kana-
lizacja sanitarna w Zalesiu Dolnym - etap
Ib/2". Wykonawca - firma Inżynieria z Płoń-
ska, za cenę ryczałtową brutto 61 884 zł.

Unieważnienia przetargów:
- na wykonanie odwodnienia boiska ziem-
nego do piłki nożnej przy Gimnazjum nr
2 w Piasecznie;
- na projekt kanalizacji sanitarnej dla czę-
ści obszaru miejscowości Zalesie Górne ozna-
czonego jako etap V;
- na dostarczenie i zamontowanie wraz
z wykonaniem nawierzchni urządzeń i ele-
mentów wyposażenia placu zabaw przy ul.
Kusocińskiego w Piasecznie. 

Ogłoszenia przetargów:
- na wymianę okien drewnianych na wyso-
ko udarowe PCV w budynku WOZ Zalesie
Górne;
- na remont nawierzchni ul. Czajewicza na
odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Nadarzyń-
skiej w Piasecznie;

- na rozbudowę SUW Zalesie Dolne;
- na wykonanie dodatkowych 40 szt. przyłą-
czy kanalizacyjnych sanitarnych dla zadania Ka-
nalizacja sanitarna w Zalesiu Dolnym etap Ib/2;
- na roboty dodatkowe na terenie budowy
ul. Emilii Plater realizowanej wg umowy pod-
stawowej z dn. 14.06.2004 r. na budowę na-
wierzchni jezdni i chodników wraz z robota-
mi towarzyszącymi;
- na roboty dodatkowe na terenie budowy
nawierzchni drogowych wnętrze blokowe Pu-
ławska - Warszawska - Młynarska realizowane
wg umowy podstawowej z dnia 1.07.2004 r.;
- na kredyt długoterminowy na realizację
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pn.
„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr
5 w Piasecznie”;
- na projekt kanalizacji sanitarnej dla czę-
ści obszaru miejscowości Zalesie Górne,
oznaczone jako etap V;
- na przebudowę linii napowietrznej NN
i budowę oświetlenia na ul. Łanowej w Szcza-
kach;
- na remont oświetlenia ulicznego na ul.
Żeglińskiego i Markowskiego w Piasecznie.

W okresie sprawozdawczym bur-
mistrz zajmował się bieżącymi spra-
wami, w tym m.in.:

25 września burmistrz i radni wzięli
udział w uroczystych obchodach 70-lecia po-
wstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Choj-
nowie. W dniu tym oficjalnie przekazano jed-
nostce nowoczesny wóz bojowy marki MAN.

26 września burmistrz uczestniczył w in-
auguracji roku akademickiego 2004/2005
w Szkole Wyższej Gospodarki Euroregional-
nej w Józefowie.

27 września odbyło się spotkanie burmi-
strza z sołtysem i radą sołecką w Łbiskach.
Tematem spotkania były sprawy związane
z budową kanalizacji, naprawą systemów od-
wadniających oraz mianami miejscowego pla-
nu zagospodarowania.

28 września na posiedzeniu kierownic-
twa wyrażono zgodę na podpisanie bez ogła-
szania konkursu umowy z Bankiem PBK Od-
dział Piaseczno na obsługę Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno, jednocześnie rozszerzając
zakres usług o podległe jednostki.

1 października burmistrz i radni uczest-
niczyli w uroczystym podsumowaniu Kynolo-
gicznych Mistrzostw Policji "Sułkowice
2004".

3 października burmistrz i radni wzięli
udział w zebraniu wiejskim w Woli Gołkow-
skiej. Głównym tematem spotkania były spra-
wy związane z budową kanalizacji.

5 października na zebraniu kierownictwa
zapoznano się z koncepcją zagospodarowania
terenów rekreacyjnych Zalesie Górne - Zale-
sie Dolne. Wszystkie materiały w tej sprawie
znajdują się w wydziale architektury.

6 października burmistrz był na koncer-
cie słowno-muzycznym "Walcząca Warszawa"
zorganizowanym przez uczniów i nauczycieli
w Zespole Szkół Publicznych w Jazgarzewie.

7 października burmistrz uczestniczył
w XVII Ogólnopolskiej Konferencji Wójtów,
Burmistrzów, Prezydentów, Starostów i Mar-
szałków. Głównymi tematami konferencji by-
ły m.in.: finanse publiczne, w tym ocena funk-
cjonowania nowej ustawy oraz znalezienie
metod prawnych w sprawie zwrotu samorzą-
dom płaconego podatku VAT, a także sprawy
oświaty i nowelizacji ustawy dotyczące plano-
wania i zagospodarowania przestrzennego.

12 października burmistrz wziął udział w II
Samorządowym Forum Kapitału i Finansów.

W trakcie Forum przedstawiono wyniki
rankingu Wspólnoty dotyczącego wysiłku in-
westycyjnego samorządów. Piaseczno zajęło
siódme miejsce w grupie miast powiatowych.

12 października na zebraniu kierownic-
twa ustalono, że w ramach modernizacji cią-
gu ulic Kilińskiego, Sierakowskiego i War-
szawskiej należy przebudować odcinek wodo-
ciągu od ulicy Żeromskiego do ulicy Młynar-
skiej o łącznej długości około 730 m.b. oraz
przyłącza na długości od sieci do 1 m za za-
projektowany krawężnik. Dodatkowe prace
mogą spowodować niedotrzymanie terminu
zakończenia robót zgodnie z umową.

14 października burmistrz uczestniczył
w inauguracji XXXIII Warszawskiej Jesieni
Poezji.

16 października burmistrz był na uroczy-
stym spotkaniu z okazji Dnia Białej Laski zor-

ganizowanym przez zarząd Koła Polskiego
Związku Niewidomych w Piasecznie.

18 października burmistrz i radni wzięli
udział w mszy św. w intencji Jana Pawła II oraz
w uroczystym otwarciu wystawy pt. "Myśląc
Europa. Europejskie pielgrzymowanie Jana
Pawła II" w Domu Parafialnym w Piasecznie.

W związku z przygotowywaniem przez
starostwo powiatowe „Planu rozwoju lokal-
nego dla powiatu piaseczyńskiego na lata
2004-2006 oraz 2007-2013” gmina Piasecz-
no zgłosiła osiem propozycji do tegoż planu:
- Złotokłos (ul. 3 Maja, ul. Społeczna) -
modernizacja nawierzchni jezdni, budowa
chodnika przez wieś, udrożnienie rowów
przydrożnych, przebudowa skrzyżowania ul.
3-go Maja - Piaseczyńska;
- Głosków (ul. Millenium i ul. Radnych) -
remont nawierzchni poprzez nakładkę asfal-
tową oraz budowa chodnika przez wieś;
- Zalesie Górne (ul. Pionierów) - remont
nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem,
przedłużenie istniejących chodników, budo-
wa ścieżek rowerowych, budowa systemu od-
wodnienia jezdni ul. Pionierów w rejonie
skrzyżowania z ul. Koralowych Dębów;
- Zalesie Górne (ul. Wiekowej Sosny) -
I etap: od ul. Pionierów do ul. Parkowej - uło-
żenie warstwy ścieralnej; II etap - od ul. Pio-
nierów do ul. Koralowych Dębów - budowa
ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem;
- Zalesie Górne - ul. Parkowa od ul. Wie-
kowej Sosny do ul. Południowej - budowa
chodnika i odwodnienia;
- Bąkówka - ul. Asfaltowa - modernizacja
nawierzchni;
- Droga Jazgarzew - Łbiska - Pęchery - na-
kładka asfaltowa na jezdnię;
- budowa chodnika wzdłuż ulicy Przesmyc-
kiego - gmina Piaseczno deklaruje współfi-
nansowanie tych inwestycji do wysokości 31
proc. kosztów realizacji pod warunkiem reali-
zacji tych zadań najpóźniej do 2007 roku.

Burmistrz na bieżąco rozpatruje wnio-
ski o rozłożenie na raty czynszów dzierżaw-
nych i przedłużenie umów dzierżaw oraz
wnioski podmiotów gospodarczych o umo-
rzenie lub rozłożenie na raty należności po-
datkowych, pozwolenia na sprzedaż alkoho-
lu itp.

Omawiane są na bieżąco wnioski komi-
sji 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.

Sprawozdanie z 28. sesji Rady Miejskiej

Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej dla Przedsiębiorców
Pod takim hasłem 8 października br.

odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta i Gminy seminarium dla piase-
czyńskich przedsiębiorców.

Organizatorem seminarium było Biu-
ro Rozwoju Gminy i Integracji Europej-
skiej Urzędu Miasta i Gminy przy współ-
pracy z bankiem BPH SA i przedstawicie-
lem Europejskiej Unii Małych i Średnich
Przedsiębiorstw. Spotkaniu patronował
i otworzył je burmistrz Józef Zalewski.

Podczas seminarium przedsta-
wiono szanse, jakie stworzyły się dla
polskich przedsiębiorców wraz z ak-
cesją do struktur Unii Europejskiej.
Przypomniano te programy operacyj-
ne, które w szczególności odnoszą się
do przedsiębiorców, w tym głównie
do małego i średniego biznesu. 

Podczas sesji warsztatowej interak-
tywnie wypełniono standardowy wniosek
potrzebny do pozyskania unijnych fundu-
szy z Sektorowego Programu Operacyjne-
go „Wzrost konkurencyjności przedsię-
biorstw”. Przedstawiciele banku BPH
i Biura Rozwoju Gminy i Integracji Euro-
pejskiej opisali tu własne doświadczenia
związane z wypełnianiem takich wnio-

sków, zwracając uwagę
słuchaczy na pewne
kruczki i te szczegóły,
z którymi sami miewali
kłopoty. 

Problematykę uzy-
skiwania dodatkowego
finansowania własnych
projektów poprzez ko-
rzystanie z bankowych
kredytów pomosto-
wych przybliżyli przed-
stawiciele piaseczyń-
skiego oddziału banku
BPH SA.

Ponadpięciogodzinne spotkanie, na
które dotarło blisko 70 piaseczyńskich
przedsiębiorców, przepełnione było
ożywionymi dyskusjami i licznymi
szczegółowymi pytaniami. Tak duża
frekwencja uzmysławia, jak potrzebne
było takie seminarium. Było to drugie
w tym roku tego typu spotkanie organi-
zowane przez Urząd Miasta i Gminy dla
piaseczyńskich firm.

W związku z rosnącym i zrozu-
miałym zainteresowaniem tą tematy-
ką burmistrz Józef Zalewski zapew-

nił, że seminaria takie będą kontynu-
owane, a Biuro Rozwoju Gminy i In-
tegracji Europejskiej projektuje
utworzenie w najbliższym czasie spe-
cjalnej strony internetowej adreso-
wanej do piaseczyńskich przedsię-
biorców, na której będzie dominowa-
ła tematyka wykorzystywania środ-
ków unijnych.

Janusz Bielicki
pełnomocnik burmistrza, kierownik Biura

Rozwoju Gminy i Integracji Europejskiej

Sesję, która odbyła się 21 października,
otworzył i poprowadził przewodniczący Rady
Miejskiej Józef Wierzchowski. 

Po przyjęciu protokołu z 27. sesji spra-
wozdanie z działalności za okres między sesjami
przedstawili przewodniczący Rady i burmistrz
Józef Zalewski.

Przed rozpoczęciem części uchwałodaw-
czej radni składali wnioski i interpelacje. 

Po ostatecznym opracowaniu projektu
i wykonaniu szczegółowych kosztorysów inwe-
storskich radni zwiększyli limit środków (z 1 450
tys. do 1 757 tys. zł) w planie budżetu na 2005
r. na rozbudowę kanalizacji w Zalesiu Dolnym.

Następnie Rada Miejska wprowadzała
zmiany do budżetu na 2004 r., m.in.:
- zwiększono środki na przebudowę skrzy-
żowań ulic: Dworcowej, Jana Pawła II, K. Ja-
rząbka, Powstańców Warszawy (o 40 tys. zł);
- dodatkowe środki przeznaczono na zakup
samochodu osobowego (48 tys. zł) i licencji
biurowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej
(19,5 tys. zł);
- o ponad 78 tys. zł zwiększono środki na
modernizację kanału Złotokłos;
- zrezygnowano z renowacji boiska szkolne-
go przy SP w Jazgarzewie, na co pierwotnie
przeznaczono 25 tys. zł, zamiast tego wyre-
montowane zostaną schody w szkole oraz zaku-
pione i zamontowane dwie kotary dzielące salę
gimnastyczną;
- zamiast renowacji boiska szkolnego przy
SP nr 2 wyremontowane zostaną dwie sale lek-
cyjne (25 tys. zł);
- ponad 33 tys. zł przeznaczono na remont
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, m.in.
remont parkingu przed budynkiem, remont
chodnika, wyczyszczenie i zabezpieczenie ele-
wacji zewnętrznej, wymianę i zabezpieczenie
drewnianych elementów budynku oraz remont
instalacji wodociągowej; 
- zwiększono środki na remont sieci cieplnej
w budynkach komunalnych o 42 tys. zł.

Zmniejszono środki na:
- koncepcję odwodnienia obszaru ograni-
czonego ulicami Dworską, Pod Bateriami, Gra-
niczną oraz rzeką Jeziorką i projekt odwodnie-
nia al. Zgody, al. Pokoju, Wilanowskiej, Polnej;
- termoizolację SP nr 5 (z uwagi na trwający
rok szkolny wymiana instalacji c.o. będzie moż-
liwa w okresie wakacji w 2005 r.);
- projekt wodociągu w ul. Okrzei, Iwaszkie-
wicza i Przesmyckiego;
- przewód wodociągowy z SUW Siedliska
do SUW Żeromskiego.

Zwiększone zostały środki na:
- budowę ul. Kilińskiego, Sierakowskiego
i Warszawskiej (ze względu na rozszerzenie za-
kresu o przebudowę wodociągu oraz dodatko-
we przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne);
- budowę ul. E. Plater odcinek Staszica - Że-
romskiego oraz kanalizacji w ul. Żeromskiego;
- budowę ul. Nadarzyńskiej na odcinku od
Wojska Polskiego do targowiska;
- projekt ul. Nowej w Piasecznie.

Następnie radni zmniejszyli dochody gmi-
ny z tytułu odsetek od zaległości podatkowych,
z tytułu najmu lokali mieszkalnych dotyczących
budynku nauczycielskiego przy Przedszkolu nr
10 i wpływów z wynajmu sal w Gimnazjum nr
1 w Piasecznie (łącznie 444 tys. zł). Zwiększo-
no natomiast dochody z tytułu odsetek od nie-
terminowych wpłat, które powinny wpłynąć do

gminy, i odsetek od rachunków bankowych
(444 tys. zł). Zmniejszeniu uległy też dochody
gminy z uwagi na niską realizację zaplanowa-
nych wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności nieruchomości.

Rada Miejska podjęła decyzję o udzieleniu
pomocy finansowej (ze środków rezerwy ogól-
nej) na zakup materiałów budowlanych dla po-
gorzelca, na zakup wyposażenia domu dla ro-
dziny państwa Masłowskich z Kazachstanu oraz
na pokrycie kosztów związanych z nauką miesz-
kanki gminy. Ze środków rezerwy celowej rad-
ni przekazali dotację dla Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piasecz-
nie na realizację zadań statutowych (3,6 tys. zł).
Radni oddalili skargę na działalność burmistrza
miasta i gminy Piaseczno.

Określono tryb i kryteria przyznawania na-
gród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
i opiekuńczo-wychowawcze ze specjalnego
funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie
Rady Miejskiej dla nauczycieli, wychowawców
i innych pracowników pedagogicznych zatrud-
nionych w placówkach prowadzonych przez
gminę.

Następnie, z uwagi na negatywną opinię
wydziału ochrony środowiska, radni uchylili
uchwałę RM z 24 marca 1999 r. dotyczącą
zmiany w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Piaseczna. Negatyw-
na opinia wiązała się z usytuowaniem zabudowy
mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie te-
renów przemysłowo-składowych. Uchylona
została również uchwała z 27 września 2000 r.
dotycząca zmiany w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego Piaseczna. Uchy-
lona uchwała dotyczyła opracowania nowych li-
nii rozgraniczających ulicy Nadarzyńskiej - linie
te znalazły się w obowiązującym od 18 grudnia
2003 r. planie zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Piaseczna - centrum.

W związku z wejściem w życie zmian do
ustawy o gospodarce nieruchomościami radni
podjęli uchwałę określającą zasady sprzedaży
lokali mieszkalnych na rzecz najemców (usu-
nięty został paragraf zobowiązujący nabywców
lokali do zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty
w przypadku sprzedaży bądź zmiany sposobu
wykorzystania lokalu, ponieważ zgodnie
z wprowadzonymi zmianami nabywca lokalu
ustawowo jest zobowiązany do zwrotu zwalory-
zowanej bonifikaty, jeżeli przed upływem pię-
ciu lat od daty nabycia sprzeda bądź wykorzysta
na inne cele lokal mieszkalny).

Zaliczono do kategorii dróg gminnych ist-
niejące drogi lokalne w Wólce Kozodawskiej
znajdujące się w obszarze ograniczonym ul. Po-
lną i rzeką Jeziorką oraz drogi lokalne w Pia-
secznie znajdujące się w obszarze ograniczo-
nym ulicami: Chyliczkowską, Armii Krajowej
oraz rzeką Jeziorką.

Nadano nazwy ulicom: Sielska (dawna
Siedliska) we wsi Siedliska, Blasku Księżyca
w Wólce Kozodawskiej, Niesiebło w Chylicach,
Amarantowa w Jazgarzewie, Maurycego Moch-
nackiego w Piasecznie.

Radni wyrazili zgodę na zakup działki we
wsi Baszkówka z przeznaczeniem pod drogę
gminną za cenę 18 zł za 1m kw. gruntu.

Po wolnych wnioskach i odpowiedziach na
interpelacje sesję zakończono.

Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej
oraz uchwały dostępne są na stronie
internetowej www.piaseczno.eobip.pl
lub www.gmina-piaseczno.pl
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3 listopada z Brukseli do bur-
mistrza miasta i gminy przysłano
do akceptacji projekt decyzji,
w której Komisja Europejska zga-
dza się na wsparcie programu. Je-
żeli gmina nie zgłosi uwag, w naj-
bliższych dniach do Piaseczna tra-
fi oryginał decyzji. Będzie to ozna-
czało, że na 99 proc. komisja do-
finansuje przedsięwzięcie. Całko-
witą pewność miasto będzie miało
po podpisaniu umowy z Komisją
Europejską.

Gmina Piaseczno przygotowała
projekt pt. „Program uporządko-
wania gospodarki wodno-ściek-
owej w gminie Piaseczno”. Koszt
realizacji projektu wynosi  ponad
201 złotych, ubiegamy się o 73
proc tej sumy tj. ok. 147 mln zł.
To znaczna suma biorąc pod uwa-
gę nasz cały budżet na rok 2004,
który wynosi ponad 140 mln zło-
tych (w tym na inwestycje ok. 45
mln złotych). Wniosek został zło-
żony w Brukseli 11 sierpnia.

5 listopada, nr 14 (122) 2004 3AKTUALNOŚCI/KOMUNIKATY

ZARZĄDZENIE nr KB - 0151 - 9/2004
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 27.10.2004 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 176820 zł

§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami/ 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.

ZARZĄDZENIE nr KB-0151-10/2004
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 29.10.2004 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
rawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2004 zarządzam, co następuje: 

§ 1
Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2004 roku w kwocie 2000 zł

§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami/ 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.

KOMUNIKAT

Na podstawie art. 4 pkt.
1 ustawy z dn. 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej (Dz. U. Nr 90 z 1998 r. poz.
575 z późniejszymi zmianami)
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Piasecznie prowadzi
nadzór nad obiektami wodnymi
w zakresie przeprowadzania bie-
żących kontroli Stacji Uzdatnia-
nia Wody oraz pobierania prób
wody do badań laboratoryjnych.
Ocena wyników badań dokony-
wana jest na podstawie Rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z dn.
19 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr
203 z dn. 5 grudnia 2002 r.)
w sprawie wymagań dotyczących
jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi.

W trzecim kwartale 2004 r.
pobrane zostały trzykrotnie
próbki wody do badań fizykoche-
micznych i bakteriologicznych
z SUW Siedliska, Zalesie Górne,
Zalesie Dolne, Bobrowiec, Gło-
sków, Złotokłos, Orzeszyn, Ja-
zgarzew, Grochowa, Runów,
Mieszkowo oraz podległych im
sieci wodociągowych, natomiast
z sieci wodociągu warszawskiego
pobrane zostały siedmiokrotnie
próby wody. Badania wody w/w
stacjach wykazały, że woda speł-
nia wymagania zawarte w cyto-
wanym wyżej rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Piasecznie

lek. med. Henryk Mędykowski

11 Listopada
Święto odzyskania przez Polskę

niepodległości w roku 1918, po 123
latach zaborów. Wielu młodych Po-
laków nie wie, czym jest to święto,
dlatego należy o tym ciągle przypo-
minać. Wszyscy, dla których Polska
nie jest pustym słowem, powinni te-
go dnia wywiesić flagi narodowe.
Naród polski nigdy nie pogodził się
z utratą niepodległości, czego wyra-
zem było kilka powstań narodowych.
Na pokolenie, które przyczyniło się
do odzyskania niepodległości przez
Polskę w roku 1918, wywarło nieza-
tarty wpływ powstanie styczniowe
w roku 1863.

Kiedy wybuchła I wojna świato-
wa w roku 1914, była nadzieja, że za-
borcy zostaną pokonani. Aby tą szan-
sę wykorzystać, Józef Piłsudski utwo-
rzył Legiony, które stały się zacząt-
kiem odrodzonego wojska polskiego.
Na niwie dyplomatycznej działali
m.in. tacy wybitni Polacy jak Roman
Dmowski i Ignacy Paderewski. W li-
stopadzie 1918 roku Rada Regencyj-
na w Warszawie przekazała władzę
Józefowi Piłsudskiemu. Zaczęła się
trudna walka zbrojna i dyplomatycz-
na o granice odrodzonego państwa
polskiego. Walka ta trwała do roku
1921. W tym czasie wybuchło po-
wstanie wielkopolskie, dzięki które-
mu Polska odzyskała województwo
poznańskie, toczyły się następnie
walki o polski Śląsk w czasie trzech
powstań. W roku 1920 Polska opar-
ła się najazdowi bolszewickiemu.
Chociaż II Rzeczpospolita trwała ty-
ko 19 lat, odnieśliśmy jako naród
wiele ważnych sukcesów. Udało się
zintegrować trzy zabory w jeden or-

ganizm państwowy. Zbudowano no-
woczesny port morski Gdynię. Zbu-
dowano także Centralny Okręg Prze-
mysłowy i stworzono podstawy dla
rozwoju gospodarczego Polski.
Ogromny sukces odniosło wychowa-
nie młodego pokolenia Polaków,
których patriotyzm sprawdził się
w czasie okupacji hitlerowskiej i so-
wieckiej w latach 1939-45. W latach
powojennych, kiedy Polska była za-
leżna od władzy narzuconej przez
Stalina, nie obchodzono święta 11 li-
stopada. Dopiero po odzyskaniu peł-
nej niepodległości w roku 1989 po-
nownie przywrócono świętowanie
tej ważnej dla Polski rocznicy.

Powstanie listopadowe
Na kongresie wiedeńskim w ro-

ku 1815 zostało powołane do istnie-
nia pod zwierzchnictwem Rosji Kró-
lestwo Kongresowe zwane również
Królestwem Polskim, którego na-
miestnikiem był brat cara Wielki
Książe Konstanty. Stan ten dawał
Polakom ograniczoną niezależność
w zakresie administracyjnym, go-
spodarczym, oświatowym i wojsko-
wym. Niestety, w trzeciej dekadzie
XIX wieku stały się nagminne naru-
szenia konstytucji, działała carska
cenzura i tajna policja. Ten stan rze-
czy przyczynił się do tajnego sprzy-
siężenia podchorążych i studentów
uczelni Warszawy. 

29 listopada podchorążowie po
dowództwem ppor. Piotra Wysokiego
oraz studenci pod dowództwem Na-
bieraka i Goszczyńskiego rozpoczęli
powstanie atakiem na Belweder, gdzie
miał swoją siedzibę Wielki Książe
Konstanty. Powstańcom brakowało

początkowo doświadczonych przy-
wódców. Niektórzy generałowie od-
mówili przystąpienia do powstania.
Jednak rozwój powstania spowodo-
wał powstanie Rządu Tymczasowego,
który powierzył dyktaturę Józefowi
Chłopickiemu. Pod naciskiem Towa-
rzystwa Patriotycznego w styczniu
1831 roku zdetronizowano cara
w Królestwie Polskim.

W celu stłumieniu powstania car
Mikołaj I wysłał 100-tysięczną armię
rosyjską. W potyczkach z armią ro-
syjską wojsko polskie odniosło wiele
zwycięstw, m.in. po Stoczkiem,
Wawrem, Olszynką Grochowską.
Armia polska miała wiele możliwo-
ści rozbicia sił rosyjskich, jednak
wśród generałów dowodzących woj-
skiem polskim nie było wiary w zwy-
cięstwo. Stąd wiele okazji do poko-
nania Rosjan zmarnowano. Po dzie-
sięciu miesiącach powstanie upadło
po zdobyciu Warszawy przez Iwana
Paszkiewicza.

Po upadku powstania nastąpiły
prześladowania - przez konfiskatę
majątków, wcielanie przymusowe
do armii rosyjskiej itp. Wielu pa-
triotów było zmuszonych wyjechać
na emigrację do krajów Europy Za-
chodniej oraz Ameryki Północnej
i Południowej.

Powstanie listopadowe miało
moim zdaniem największe szanse
powodzenia. Zawiedli jednak ludzie
z pokolenia napoleońskiego, którzy
doświadczyli potęgi Rosji i nie wie-
rzyli w jej złamanie. Powstanie li-
stopadowe pokazało Europie, że
Polska i Polacy istnieją i nie rezy-
gnują z odzyskania niepodległości.

Wojciech Tęsny

Listopadowe rocznice

Europejskie
pieniądze tuż, tuż 
Jest już niemal pewne, że Piaseczno otrzyma pie-
niądze na wsparcie gminnego programu uporząd-
kowania gospodarki wodno-ściekowej.

Udział w programie środków europejskich, gminnych oraz z Narodowego 
i Wojewódziekgo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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 z zakresie uprawnień Burmistrza Miasta i Gminy,
w oparciu o wnioski złożone przez poszczególne jednostki budżetowe.
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Ślubowanie pierwszoklasistów to niezapomniana chwila dla siedmiolatków i ich rodzi-
ców, a przy okazji wielkie święto szkoły. W Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie uroczystość
pasowania na ucznia klasy pierwszej odbyła się 8 października w pięknej, jesiennej scenerii. 

Dyrektor K. Łęcka przywitała przybyłych na uroczystość gości: sekretarza gminy pa-
na Czapskiego, wicedyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół pana
Klusia, księdza Kamińskiego z parafii św. Anny oraz byłą panią dyrektor K. Bartosze-
wicz, rodziców, dzieci i grono pedagogiczne.

W części oficjalnej przy dźwiękach werbli wprowadzony został poczet sztandarowy.
Odśpiewano hymn państwowy i każdy pierwszak wypowiedział uroczyste słowa ślubo-
wania ,,...Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o honor i dobre imię szkoły...". Następ-
nie odbyła się część artystyczna w formie egzaminu prowadzonego przez uczniów klasy
trzeciej Paulinkę Sierżęgę i Michała Lewandowskiego. Dzieci świetnie przygotowane
przez swoje wychowawczynie (M. Kielak-Kucharską, A. Dziekanowską-Pruszewską, A.
Marcinkiewicz, E. Wakulewicz ) szybko "złożyły" egzamin na pierwszaka i zostały paso-
wane szablą przez dyrektora szkoły. W szkolnej kronice każdy nowo pasowany uczeń
pozostawił odciśnięty ślad swojego paluszka. Na koniec dzieci otrzymały przepiękne dy-
plomy i książeczki. Samorząd starszych klas przywitał pierwszaków w gronie braci
uczniowskiej i przygotował dla każdego ucznia miłą niespodziankę w postaci uśmiech-
niętego słoneczka (nie bardzo wiadomo, co to było - kor.). Później wygłoszono życze-
nia i podziękowania. Były kwiaty i pamiątkowe zdjęcia. Uroczystość zakończyła się
wspólnym poczęstunkiem na sali przygotowanym przez rodziców. Rodzice i nauczycie-
le nie kryli wzruszenia i dumy ze swoich pociech. 

mgr A. Dziekanowska-Pruszewska
mgr M. Kielak-Kucharska

Ślubowanie klas pierwszych

Dzień Seniora
Właściwie dwa dni, gdyż organi-

zatorzy ze Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Piasecznie, zorga-
nizowali dla swoich członków oraz
zaproszonych gości zarówno koncert,
który odbył się 24 października w do-
mu parafialnym jak i spotkanie 26
października w sali ośrodka kultury,
gdzie zaproszeni zostali również
przedstawiciele władz samorządo-
wych.

W trakcie koncertu usłyszeć moż-
na było utwory fortepianowe, wokal-
ne i chórowe.

fot. Ł. Wyleziński

Nowe latarnie
W ciągu ulic Kilińskiego, Sierakowskiego
i Warszawskiej zmodernizowana została
sieć elektroenergetyczna. W ulicy Siera-
kowskiego wymieniono starą sieć napo-
wietrzną na nowoczesną kablową, zaś na
Kilińskiego i Warszawskiej na nowocze-
sną izolowaną. W całym ciągu ulic oraz na
skwerze „Kisiela” przed Urzędem Miasta
postawiono nowe słupy z nowoczesnymi
energooszczędnymi lampami sodowymi.
Modernizację przeprowadzono wspólnie
z Zakładem Energetycznym Warszawa
Teren SA. Całkowity koszt modernizacji
wyniósł ok. 550 tys. zł, z czego udział
ZEWT SA wyniósł ok. 180 tys. zł. Prace
wykonał Zakład Konserwacyjno-Remont-
owy Sieci i Urządzeń Elektroenergetycz-
nych „Cieślikowski” z Nadarzyna.fot. Ł. Wyleziński

Koszty budowy
Planowany koszt całego zadania przewidu-
je się w wysokości 8 271 tys. zł z czego: 

w 2004 roku: 
- środki własne 408 tys. zł

w 2005 roku: 
- udział środków z PFRON 2 790 tys. zł
- udział środków z MENIS 920 tys. zł
- środki własne 1886 tys. zł w 2006 roku
- udział środków z MENIS 920 tys. zł
środki własne 1 347 tys. zł

W październiku rozpoczęły się prace
przy rozbudowie Szkoły Podstawowej nr
5 w Piasecznie. Zakończone zostały już
roboty ziemne, obecnie wylewane są sto-
py pod fundamenty. Do końca roku po-
winien zostać osiągnięty stan zerowy, na
wiosnę ruszą zaś prace nawierzchniowe.

Po rozbudowie szkoła wzbogaci się
o osiem sal lekcyjnych i halę sportową
z prawdziwego zdarzenia. Wymienione
zostaną okna, stołówka będzie powięk-
szona, a cały budynek - ocieplony. Nowy
projekt zakłada też przebudowę bloku ży-
wieniowego i węzła cieplnego oraz re-
mont instalacji centralnego ogrzewania.

Składamy serdeczne podziękowania 
Radzie Miejskiej w Piasecznie

oraz
Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno Józefowi Zalewskiemu

za wspieranie przedsięwzięcia rozbudowy  Szkoły Podstawowej Nr 5

Rodzice , Grono Pedagogiczne oraz uczniowie

fot. Ł. Wyleziński

Rozbudowa 
„Piątki”

Sygnalizacja na 

skrzyżowaniach
Na początku grudnia br. oddana zo-

stanie do użytku nowa sygnalizacja świetl-
na na skrzyżowaniu Jana Pawła II z Po-
wstańców Warszawy oraz na skrzyżowa-
niu Jana Pawła II z Dworcową i Jarząbka.
Będzie to sygnalizacja acykliczna, co ozna-
cza, że czasy przejazdu będą płynne w za-
leżności od natężenia ruchu na poszcze-
gólnych wlotach. Strumień samochodów
badać będą elektroniczne czujniki. 
Wykonawcą robót jest firma Przedsię-
biorstwo Produkcyjno-Usługowo-Hand-
lowe PODKOWA z Warszawy, za cenę
ryczałtową brutto 180.560 zł

Inwestycje

fot. Ł. Wyleziński

„Zemsta” w Jazgarzewie
Piaseczno słynie z umiłowania teatru.

Tutejsze młodzieżowe teatralia nie mają sobie
równych. Dom Kultury raczy miłośników
muzy Melpomeny spektaklami o charakterze
nowatorskim a na festynach dominuje tzw.
piosenka z tekstem. Nic więc dziwnego iż
w pobliskim gimnazjum w Jazgarzewie (gmi-
na Piaseczno) uczniowie poczuli wenę twór-
czą i oddając hołd hrabiemu Fredrze, wysta-
wili najbardziej znaną z jego komedii (adapta-
cji do możliwości szkolnej sceny podjął się
uczeń kl. III a Maciej Rubikowski). Część
strojów została wypożyczona z teatru, pozo-
stałe uszyli uczniowie wg własnych projektów
i przy pomocy rodziców. Scenografia, którą
można podziwiać poniżej na zdjęciach, rów-
nież została wykonana przez uczniów (bez
pomocy fachowca). Muzyka XVIII wieku,
wpleciona w dialogi bohaterów, miała dodatkowo wprowadzić w realia epoki. W dniu 24
czerwca odbyła się premiera. Finałowa scena połączona z krokiem Poloneza Ogińskiego za-
kończyła spektakl a gromkie brawa usatysfakcjonowały młodych wykonawców. 

Mimo wielkiej tremy uczniowie potwierdzili po raz kolejny swą przynależność do teatralnej
piaseczyńskiej rodziny. Należy wspomnieć bowiem, iż to nie pierwsze przedstawienie w tej szkole.
Mieliśmy okazję oglądać już klasyczną wersję „Dziadów cz. II” i „Dziadowo” wg scenariusza uczen-
nicy Katarzyny Brus. W tym roku aktorskie wyzwanie podejmą klasy młodsze.

Przedstawienie w mistrzowski sposób wyreżyserowała polonistka Dorota Michasik-
Stępniak.

„Cantore amantis est” św. Augustyn

Z okazji uroczystego wspomnienia
Świętej Cecylii - patronki muzyki kościelnej 

- Czcigodnym Księżom, Szanownym Panom organistom,
dyrygentom, chórzystom i wszystkim miłośnikom muzyki sakralnej

Serdeczne życzenia Błogosławieństwa Bożego, wytrwałości w pracy i opieki Świętej
Patronki

życzy Chór Liturgiczny z Zalesia Dolnego

Szczególne pozdrowienia i podziękowania
Pani Dyrektor Piaseczyńskiego Domu Kultury - Ewie Dudek

za pomoc w ufundowaniu sztandaru wdzięczni Chórzyści z Zalesia Dolnego

Uroczysta Msza Święta podczas której śpiewać będą połączone chóry,
odbędzie się 22 listopada 2004 r. o godz. 18.00

w Kościele N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym.
Zapraszamy!!!
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575 lat miasta Piaseczna

Muzeum Regionalne 
wydanie specjalne „Gazety Piaseczyńskiej”

Na otwarcie Muzeum Regional-
nego w Piasecznie 5 listopada 2004
roku, przygotowane zostało specjalne,
okolicznościowe wydanie "Gazety Pia-
seczyńskiej", które przedstawia w pi-
gułce historię naszego miasta. Na trzy-
dziestu dwóch stronach wydawnictwa,
które spełnia rolę folderu nowo otwar-
tego muzeum, można zobaczyć wybra-
ne, stare zdjęcia oraz mapy i doku-
menty z muzealnych zbiorów, a także
niektóre muzealne eksponatów.
W środku znajdą też Państwo słowo
wstępne od burmistrza miasta i gminy
Piaseczno Józefa Zalewskiego, histo-
ryczny artykuł Państwa Bagieńskich oraz
wywiad z Jerzym Duszą - piaseczyńskim
regionalistą, który przekazał do mu-

zeum swoje bogate, prywatne zbiory.
Muzeum, które mieści się przy placu Piłsudskiego 10 (dawna plebania) czyn-

ne jest w czwartki i piątki - godz. 10-18 oraz soboty i niedziele - godz. 9-15

Ewa i Włodzimierz Bagieńscy 

„Szkice z dziejów miasta Piaseczna”

To już drugie wydanie popular-
nonaukowej książki Państwa Bagień-
skich. Wypełnia ono lukę w bibliogra-
fii dotyczącej historii Piaseczna i oko-
lic. Jest to zbiór artykułów z dwudzie-
stoletniego dorobku publicystycznego
piaseczyńskich historyków, którzy
w zeszłym roku uhonorowani zostali
przez radę miejską tytułem honoro-
wych obywateli Piaseczna. Książka jest
doskonałą lekturą zarówno dla mło-
dzieży poszukującej ciekawych i waż-
nych informacji na lekcje historii jak
i starszych mieszkańców, którzy do-
wiedzą się z niej m.in. o historii piase-
czyńskiego herbu, piaseczyńskich jar-
markach, piaseczyńskich epizodach

w powstaniach narodowych oraz I i II wojnie światowej, kolejce wąskotorowej,
a także o piaseczyńskich żydach, szewcach, piekarzach...

Książka ukazała się nakładem Oficyny Księgarskiej Mucha-Uchman-
owicz.Dostępna jest w księgarni „Bzyk” w cenie 17,90 zł

Tadeusz Jan Żmudziński

„Piaseczno miasto królewskie i narodowe”

Nakładem urzędu miasta i gmi-
ny Piaseczno ukazał się reprint książki
Tadeusza Jana Żmudzińskiego "Pia-
seczno miasto królewskie i narodowe".
Oryginał, jak pisze autor, przygotowa-
ny został z okazji jubileuszu 500-lecia
nadania praw miejskich naszemu mia-
stu. Opracowanie wydano jednak kilka
lat później, w 1933 roku, nakładem
ówczesnego zarządu miasta. Krytycy
zarzucali książce zbytnie schlebianie
ówczesnemu zarządowi miasta, nie-
mniej z perspektywy czasu pozycja ta
wydaje się bardzo ciekawa, tym bar-
dzie, iż historia Piaseczna nie doczeka-
ła się do dziś obszernej monografii.
Publikacja na pewno dostarczy Pań-
stwu wielu ciekawych informacji

i uświadomi nam wszystkim historyczne tradycje naszego miasta, a ponadto po-
zwoli poznać bliżej Piaseczno z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku.
Książka już niedługo dostępna będzie w sprzedaży.

Łukasz Wyleziński

RECENZJE

Wspaniała postawa mieszkańców
przy pięknej pogodzie w dniu Święta
Zmarłych dała rewelacyjny wynik ko-
lejnej kwesty prowadzonej z inicjaty-
wy Społecznego Komitetu Renowacji
Cmentarza Parafialnego w Piasecznie.

Kwestowaliśmy na terenie dwóch
piaseczyńskich nekropolii tylko jed-
nego dnia, mimo że kalendarzowy
układ dawał możliwości nawet trzech
dni. Rosnąca wśród mieszkańców po-
pularność inicjatywy być może po-
zwoli na zwiększenie grona osób chęt-
nych do kwestowania w latach na-
stępnych. Na razie należy się cieszyć
z efektu uzyskanego wspólnie przez
aktualnie skupionych w szeregach
Komitetu obywateli miasta przy sil-
nym wsparciu harcerzy, lokalnych
kupców, Stowarzyszenia Właścicieli
Nieruchomości, władz gminnych,
kombatantów i wolontariuszy.

Zebraliśmy rekordową kwotę
11 700 zł., w tym godny podkre-
ślenia bardzo dobry wynik uzy-
skali harcerze - 3275 zł.

Dziękujemy komendantowi hufca
Panu Pawłowi Doboszowi za wzoro-
wą w tym roku organizację i grupie
harcerzy dowodzonych przez druha

Pawła Lacha. Bojowy oddział mło-
dych kwestarzy to : Asia Tomala,
Marlena i Daniel Stępniak, Marianna
Tomaszewska, Lucyna Kiewicz, Kata-
rzyna Nawrocka, Marta Mergner,
Agata Kucharska, Urszula Żurawska,
Konrad Danielewicz, Jurek Rapce-
wicz, Michał i Marcin Rosa, Stanisław
i Ignacy Tyszka, Marcin Mieszkowski,
Konrad Lechański, Dominik Kren-

dzelak, Kamil Kozicki
i Tomek Sieklicki.

Niewątpliwą wśród
harcerzy mistrzynią ak-
cji została bardzo ope-
ratywna Asia Tomala,
przynosząc nieprawdo-
podobnie ciężką pusz-
kę, ale zgodnie z jej
i druha wolą wszystkie
puszki (też bardzo
ciężkie) zliczono ra-
zem.

Szczególne podzię-
kowania kierujemy do
indywidualnego rekor-
dzisty - radnego po-
wiatu, weterana scen
polskich, znanego i lu-
bianego aktora, boha-
tera serialu "M jak mi-
łość" Pana Witold Pyr-
kosza, który pozyskał kwotę 1330 zł. 

Za aktywny i efektywny udział
w kweście dziękujemy Panu Burmi-
strzowi Józefowi Zalewskiemu, Pani
Dyrektor Ośrodka Kultury Ewie Du-
dek - Przewodniczącej Towarzystwa
Przyjaciół Piaseczna, kombatantom
Panom Józefowi Ziółkowskiemu

i Zdzisławowi Marcza-
kowi, aktywnej co-
rocznie rodzinie Re-
gnerów reprezentowa-
nej przez Panów Ada-
ma, Roberta i Witolda,
Panom Grzegorzowi
Wasiewiczowi i Woj-
ciechowi Kaczyńskie-
mu, Jackowi Tomali
z synem Michałem -
młodym aktorem se-
rialu „Na Wspólnej” ,
Waldemarowi Wit-
kowskiemu z synem
Marcinem, szefowi
chóru Lira Romualdo-
wi Stępniewskiemu,
Wojciechowi Studziń-
skiemu, Witoldowi

Górniakowskiemu, radnym - Pani
Grażynie Orłowskiej z mężem Tade-
uszem, Jerzemu Madejowi z córką
Małgorzatą i Marcinem Roszkiewi-
czem, Jackowi Żeglińskiemu z synem
Marcinem, Zbyszkowi Musze z żoną
Marią oraz Jankowi Liwińskiemu.

Za pomoc organizacyjną i cało-
dzienną pracę sztabową dziękujemy
Paniom Elżbietom Rowińskiej i Rut-

kowskiej, Tadeuszowi Warszy, dyrek-
cji i personelowi Ośrodka Kultury za
udzielone schronienie i gościnę oraz
przedstawicielom straży miejskiej za
całodzienną ochronę i zabezpieczenie
zebranych pieniędzy.

Swój udział w następnych kwe-
stach zapowiedział wizytujący akcję
szef Biura Promocji Urzędu Miasta
i Gminy Pan Daniel Putkiewicz oraz
przewodniczący Rady Miejskiej Pan
Józef Wierzchowski, który - mam na-
dzieję - zachęci do pracy na rzecz cen-
nego miejskiego zabytku pozostałych
wybrańców społeczeństwa - miejskich
radnych.

Najserdeczniejsze podziękowania,
wyrazy szacunku i wdzięczności za
okazaną przychylność i wysoką ocenę
dotychczasowych dokonań Komitetu
kierujemy do wszystkich wspaniałych
ofiarodawców, dzięki którym zreali-
zujemy kolejne prace na terenie coraz
piękniejszego piaseczyńskiego zabyt-
ku, miejsca pamięci o naszych przod-
kach. A pracy jest jeszcze wiele. Chce-
my utwardzić wszystkie alejki, wybu-
dować całe - nowe, piękne i trwałe,
ale, niestety, bardzo kosztowne -
ogrodzenie, wyciąć pozostałe chore
drzewa oraz odrestaurować zabytko-
we pomniki.

Wszystkim życzliwym serdeczne
Bóg zapłać składa sprawujący pieczę
nad całością działań.

Andrzej Rutkowski
Przewodniczący Komitetu

Święto Zmarłych w Piasecznie
Tradycyjnie już, w dniu Święta Zmarłych, z inicjatywy Społecznego Komitetu Renowacji Cmen-
tarza Parafialnego w Piasecznie przeprowadzona została kwesta. Udało się uzbierać rekordową
kwotę 11.700 złotych. Wolontariusze, członkowie Komitetu, harcerze, lokalni kupcy, przedsta-
wiciele Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości, władz gminnych oraz kombatantów, w su-
mie ponad pięćdziesiąt osób, kwestowali na terenie dwóch piaseczyńskich nekropolii.

fot. D. Putkiewicz

Witold Pyrkosz wraz z Ewa Dudek, dyrektorem Ośrodka Kultury
kwestowali na rzecz renowacji starego cmentarza parafialnego

fot. D. Putkiewicz

Andrzej Rutkowski przy plombowaniu puszek na datki.

Tablica ks. Jerzego Popiełuszki

W XX rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki,
członkowie Solidarności z Piaseczna odsłonili przed kościołem
św. Anny tablice pamiątkową  w hołdzie swojemu kapelanowi.

fot. D. Putkiewicz

Spotkanie w Złotokłosie

W świetlicy w Złotokłosie odbyło się spotkanie Mazowieckiego
Stowarzyszenia Kobiet z udziałem pani prezes Ireny Koc.
Poczęstunek przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich.

fot. D. Putkiewicz
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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

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie sieci w układzie grawitacyjnym i przykanaliki na obszarze Zalesia Górnego określonego przez ulice:
Fiołka, Parkowa, Polna, Południowa, tory kolejowe. Przykanaliki do posesji, których właściciele należą do Społecznego Komitetu oraz do pozo-
stałych działek budowlanych. Orientacyjna dł. sieci 4,3km, orientacyjna ilość przykanalików 170 szt. 

Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. 
Termin realizacji (wymagany, pożądany) -30.04.2005. 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 04.11. 2004 r. godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.11. 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; wykonali 3 zadania o porównywalnym zakresie rzeczowym do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 2 lat co
zostanie poparte referencjami zgodnie z pkt. 8.1. e. Termin związania 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 kon-
taktów Piotr Borkowski w godz. 8.00-16.00
Ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Remont oświetlenia ulicznego na 
ul. Żeglińskiego i Markowskiego w Piasecznie 
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: wymiana 83 szt. opraw oświetleniowych, 8 słupów stalowych
i 385mb kabla oświetleniowego. 
Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. 
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Termin realizacji (wymagany, pożądany) -30.11.2004.
Wadium - nie jest wymagane. Kryteria oceny ofert: cena -100 proc. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 12 zł.) można odebrać osobiście w siedzibie za-
mawiającego, pok. 75, lub za zaliczeniem pocztowym.  Termin składania ofert upływa 05.11. 2004
r. godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.11. 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; wykonali 3 zadania o po-
równywalnym zakresie rzeczowym do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 2 lat co zostanie
poparte referencjami zgodnie z pkt. 8.1. e. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od termi-
nu 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: 

Rozbudowa SUW Zalesie Dolne

Opis przedmiotu zamówienia:
Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody. Wykonanie instalacji technologicznych w SUW z dostawą i montażem 2 sztuk filtrów ciśnieniowych
oraz adaptacja istniejących filtrów. Dostawa i montaż 3 kpl. wirowych oraz zespołu pomp sieciowych, montaż 4 kpl. pomp głębinowych. Wykona-
nie sieci zewnętrznych i wewnętrznych technologicznych. Budowa zbiornika żelbetonowego V=300 metrów sześciennych, wykonanie instalacji elek-
trycznych, automatyki w budynku SUW. Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych.  Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. 
Termin realizacji (wymagany, pożądany) -31.10.2005. Wadium -20 000 zł. Kryteria oceny ofert: cena -100 proc. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 85 zł.) można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 75, 
lub za zaliczeniem pocztowym. Dostępne do 29.11.2004
Termin składania ofert upływa 29.11. 2004 r. godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.11. 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: wykażą się
obrotami rocznymi w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000zł (dane za rok 2001,2002r, 2003r,) co zostanie udokumentowane. Udokumentują
przygotowanie zawodowe na podstawie uprawnień budowlanych w specjalnościach związanych z przedmiotem zamówienia instalacyjno-inżyniery-
jnej w zakresie sieci instalacji sanitarnych, elektrycznej, konstrukcyjno-budowlanej. Dysponują pracownikami przewidzianymi do pełnienia funkcji
kierownika budowy robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych, konstrukcyjno-budowlnej, elektrycznej. Pracow-
nik przewidziany na kierownika budowy winien posiadać wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie prac będących przedmiotem zamó-
wienia (pełnić funkcje kierownika na minimum 2 obiektach tego typu w ostatnich 3 latach co zostanie udokumentowane poprzez złożenie krótkie-
go życiorysu w formie CV). Powyższe należy udokumentować. Wykaz robót zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat odpo-
wiadających charakterowi zamówienia oraz o porównywalnej wartości potwierdzone referencjami poprzednio zamawiających. Oferent musi wyka-
zać się wybudowaniem w ostatnich 3 latach min 2 szt. żelbetowych zbiorników o V>300 materiałów sześciennych na wodę pitną a także wykona-
niem-wybudowaniem co najmniej jednego układu technologicznego o wydajności V>150 metrów sześciennych/h lub modernizację co najmniej
jednego układu technologicznego o wydajności V>100metrów sześciennych/h wykonywanych samodzielnie (bez przerw w dostawie wody na bazie
urządzeń przewidzianych do montażu w dokumentacji projektowej SUW Zalesie Dolne), poparte referencjami od zamawiającego wraz z kopią ak-
tualnej analizy wody, spełniającą wymogi obowiązującej normy dla wody pitnej co zostanie udokumentowane. 
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: 

Przebudowa linii napowietrznej NN i budowa oświetlenia 
na ul. Łanowej w Szczakach Gmina Piaseczno

Opis przedmiotu zamówienia: 
rzedmiotem zamówienia jest przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Łanowej w Szczakach 
o długość linii oświetleniowej 0,8 km. 
Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych.  Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.  Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. 
Termin realizacji (wymagany, pożądany) -30.11.2004. 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 05.11. 2004 r. godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.11. 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 wy-
mienione w SIWZ; wykonali 3 zadania o porównywalnym zakresie rzeczowym do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 2 lat co zostanie poparte
referencjami zgodnie z pkt. 8.1. e. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert. 

Przetarg

Przetarg ustny na oddanie w dzierżawę 
terenu ośrodka „Wisła” w Zalesiu Górnym

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego ogłosił przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 30 lat terenu ośrodka „Wi-
sła” w Zalesiu Górnym. Ośrodek przeznaczony jest na prowadzenie, przez cały okres dzierżawy, całorocznego, powszechnie dostępne-
go ośrodka spełniającego funkcje sportowo-rekreacyjne i wypoczynkowe. 

Przetarg odbędzie się 17 listopada 2004 r. o godz. 10.00 w starostwie. 
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego ustalona została na 200 000 zł (brutto) rocznie. Zgodnie z istotnymi warunkami umowy

dzierżawy wyłoniony dzierżawca będzie mógł dokonać modernizacji (remontu lub przebudowy), a także przystosować obiekty istnieją-
ce na terenie ośrodka do działalności zgodnej z przeznaczeniem dzierżawy. 

Informacji o przetargu udziela p. Anna Pożyczka -pracownik Wydziału Gospodarowania Mieniem Powiatu i Nieruchomościami Skar-
bu Państwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 w pokoju nr 46 lub pod nr tel. (22) 757 20 39 w. 131

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego wsi CHYLICZKI

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80, poz. 717) oraz uchwały Rady Miejskiej nr
771/XXXII/2000 z dnia 6 grudnia 2000r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chyliczki i uchwałą nr
363/XVI/ 03 r. Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 listopada 2003r. w sprawie zmia-
ny uchwały nr 771/XXXII/2000 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 grudnia 2000r.,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego wsi CHYLICZKI, obejmującego obszar zawarty
w granicach administracyjnych wsi., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 15 listopada do 7 grudnia b. r., w pok. nr 46 Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 6 grudnia w godz. od 16 do 18 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy,. kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projek-
cie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Piaseczno z podaniem imie-
nia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia, 22 grudnia b. r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Ogłoszenie

W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 249/XIII/03 z dnia
28.08.2004 r. dotyczącej przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczno zatwierdzonego
uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 613/LI/98 z dnia 29.04.1998 r.

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Ra-
dę Miejską w Piasecznie Uchwały Nr 634/XXVIII/2004 Rady Miejskiej z dnia
21.10.2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
249/XIII/03 z dnia 28.08.2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczno
zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 613/LI/98 z dnia
29.04.1998 r. obejmującego obszar części działek nr ew. 64, 65/1, 65/2, 65/4, 65/5
z obrębu 56 w Piasecznie położonych między ul. Świętojańską a rzeką Jeziorką. W wyni-
ku podjętej uchwały powiększony został od strony północno - wschodniej obszar opra-
cowania do osi ulicy Świętojańskiej. 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski na
piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki
5 w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot

wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Józef Zalewski

KOMUNIKAT

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 1999, Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279,
z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001r. Nr 5, poz. 42,
Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804) oraz art. 85
ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.
U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10.05.2003 r.) podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 16
listopada 2004 r. o godz. 10 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, któ-
rej przedmiotem będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi GROCHOWA 1 - I ETAP, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Piasecz-
nie Nr 352/XXII/2000 z dnia 23.02.2000r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
574/XXVI/2004 z dnia 30.08.2004 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski
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Dam pracę
❖ Salon fryzjerski „Krzysztof” poszukuje wykwalifikowa-
nych fryzjerów i recepcjonistki ze znajomoscią angielskiego.
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 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
❖ 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
❖ Nianie dla 6-io miesiecznego chlopca zatrudnie. Roz-
sadna, opanowana, mila, lubiaca dzieci. Wiek powyzej 30
lat. Piaseczno; 0 600 204 511
❖ 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
sanepidu, może być na magazyn. Tel. 0 505 782 090. Pro-
sić 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
❖ Poprowadzę księgę przychodów i rozchodów, ryczałt,
vat. Tel. 0 608 146 650 
❖ 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 dziec-
kiem 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
❖ Sprzedam mieszkanie 32 m2, stan surowy, Piaseczno
tel. 608-646-958
❖ 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
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OOggłłoosszzeenniiaa  ddrroobbnnee

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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KOMUNIKAT

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia  7 lipca 1994  r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999, Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz.412 i Nr 111, poz.
1279, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001r. Nr 5,
poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,  Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804) oraz
art. 85 ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003
r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10.05.2003 r.) podaje się do publicznej wiadomości, że dnia
16 listopada 2004 r. o godz. 10 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie
przy ul. Kościuszki 5 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie uchwalenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pęchery, Pęchery PGR,
zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Nr 326/XIX/1999 z dnia 29.12.1999 r. oraz
uchwałą Rady Miejskiej Nr 895/XLI/2001 z dnia 8.06.2001 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

KOMUNIKAT

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospo-
darowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999, Nr 15, poz. 139, Nr
41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.
1157 Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr
100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804) oraz art. 85 ust.
2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10.05.2003 r.) podaje się do publicz-
nej wiadomości, że dnia 16 listopada 2004 r. o godz. 10 w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 odbędzie się sesja
Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie uchwalenie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec - ETAP III , zgodnie
z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Piasecznie: Nr 294/XVII/99 z dnia
1.12.1999r., Nr 772/XXXII/00 z dnia 6.12.2000 r. oraz Nr 1209/LVII/02
z dnia 5.09.2002 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski
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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 - listopad

5 listopada godz. 10.00 - 20.00 - Obchody 575-lecia nadania praw miejskich 
Piasecznu oraz otwarcie Muzeum Regionalnego. 
godz. 8.30, 10.00, 11.30 - lekcja teatralna (wstęp 10 zł) 
- spektakl „Bazyliszek” - teatr „Lups”
- warsztaty teatralne dla dzieci 

6 listopada godz. 19.00 - „SPOTKANIA LUDZI Z MGŁY” (wstęp 10 zł) 
- Mariusz „Oziu” Orzechowski
- Katarzyna Sioćko
- „Nostalgie jesienne” spektakl teatru NIC PEWNEGO

11 listopada godz. 10.00 - Obchody Święta Odzyskania Niepodległości  
plac Piłsudskiego

14 listopada godz. 19.00 - Leżakowe kino „Kulturalny Marian”  
Polskie kino Off (wstęp 8 zł) 

16 listopada godz. 12.00 - Spotkanie Klubu Seniora
17 listopada godz. 9.00 i 10.30 - Spektakl dla szkół „LIS TONOSZ” teatr ŁUPS

Rezerwacja telefoniczna (wstęp 6 zł) 
18 listopada godz. 18.00 - Spektakl „MAMONIDŁO” teatr NIE NA TEMAT (wstęp 6 zł) 
19 listopada godz. 19.00 - ŚWIECZOWISKO - TEATRALNIOWISKO

X-lecie teatru NIC PEWNEGO (wstęp wolny) 
20 listopada godz. 20.30 - X-lecie teatru NIC PEWNEGO
21 listopada godz. 18.00 - spektakl „BAZYLISZEK” - teatr W Skarpetkach (wstęp 6 zł)
22 listopada godz. 20.00 - Koncert jazzowy zespołu TAQ
26 listopada godz. 11.00 - FILHARMONIA NARODOWA - ESTRADA KAMERALNA
26 listopada godz. 19.00 - ANDRZEJKOWE ACTIVE ROCK PARTY
27 listopada godz. 19.00 - IMPREZA ANDRZEJKOWA

TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH - GOSiR / listopad `2004

DATA GODZ. NAZWA IMPREZY
5.11 13.00 MISTRZOSTWA GMINY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MINI

- KOSZYKÓWCE DZIEWCZĄT - MIMS `2005
6.11 10.00 GRAND PRIX PIASECZNAW TENISIE STOŁOWYM

AMATORÓW
18.00 MECZ KOSZYKÓWKI NIEPEŁNOSPRAWNYCH: SKS KON-

STANCIN - START WARSZAWA
7.11 8.30 MECZ KOSZYKÓWKI NIEPEŁNOSPRAWNYCH: SKS KON

STANCIN - START WARSZAWA (EWANŻ) 
10.30 MECZE TENISA STOŁOWEGO: II LIGA KOBIET: GOSIR PIA-

SECZNO - KTS BROŃ RADOMIII LIGA MĘZCZYZN: GOSIR -
MAZOVIA MIŃSK MAZ. V LIGA MĘŻCZYZN: 
GOSIR - MAZOVIA MIŃSK MAZ. 

15.30 MECZ KOSZYKÓWKI SENIOREK: KS PIASECZNO - ELITA 
WOŁOMIN

9.11 13.00 MISTRZOSTWA GMINY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W MINI - KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW - MIMS `2005

11.11 9.00 III TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI W PIŁCE NOŻNEJ - 
ROCZNIK `95/96

13.11 8.00 MIĘDZYPARAFIALNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR 
DZIEKANA 

16.30 MECZ KOSZYKÓWKI SENIORÓW: KS PIASECZNO - MKS 
ZNICZ PRUSZKÓW

15.11 13.00 MISTRZOSTWA POWIATU GIMNAZJÓW W KOSZYKÓWCE
CHŁOPCÓW - MIMS `2005

16.11 10.00 MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY PŁYWACKIE SZKÓŁ POD-
STAWOWYCH - ROCZNIK `95 I MŁODSI

19.11 13.00 MISTRZOSTWA POWIATU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
W MINI-KOSZYKÓWCE DZIEWCZĄT - MIMS `2005

20.11 9.00 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BADMINGTONA 
18.30 MECZ KOSZYKÓWKI SENIORÓW: KS PIASECZNO - UKS 

PUŁASKI BEMOWO - WARSZAWA
21.11 9.30 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BADMINGTONA - FINAŁY

13.00 MECZ TENISA STOŁOWEGO: II LIGA KOBIET: GOSIR - 
PUKS MHS MŁAWA 

24.11 10.00 PŁYWACKIE ZAWODY KWALIFIKACYJNE SZKÓŁ PODSTA
WOWYCH - KLASA II I MŁODSZE (I TURNUS) 

26.11 13.00 MISTRZOSTWA POWIATU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
W MINI - KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW - MIMS `2005

16.30 MECZ KOSZYKÓWKI SENIORÓW: KS PIASECZNO - UKS 
MILANOWEK

28.11 10.00 TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO Z CYKLU 
„TENIS STOŁOWY - COM. AMATEUR”

11.00 MECZ TENISA STOŁOWEGO: -II LIGA KOBIET: 
GOSIR - ULKS ISKRA SOŃSK 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Sikorskiego 20

godz. 9:45 - zbiórka na placu J. Piłsudskiego przy Kościele Św. Anny  w Piasecznie 
- ustawienie pocztów sztandarowych
- utwory patriotyczne w wykonaniu Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej
- wprowadzenie pocztów sztandarowych do Kościoła

godz. 10:00 - Msza Św. w kościele Św. Anny celebrowana przez 
księdza biskupa Piotra Jareckiego z udziałem Chóru „Lira”

godz. 11:15 - plac Piłsudskiego, przed Ratuszem, 
- hymn narodowy
- odsłonięcie i poświęcenie Tablicy Pamięci Wincentego Witosa 
- przemówienie okolicznościowe 
- złożenie wiązanek przy Tablicy Piłsudskiego i Tablicy Sybiraków

godz. 12: 00 - sala konferencyjna w urzędzie miasta i gminy Piaseczno
- pieśni legionowe w wykonaniu chóru Lira
- program artystyczny w wykonaniu uczniów LO w Piasecznie
- koncert: Elizabeth Bati, Dariusz Górski i Andriew Procton

imprezy towarzyszące:
- wystawa „Piaseczno miasto królewskie i narodowe” - muzeum regionalne w godz. 11:00 - 16:00
- wystawa poplenerowa Grupy Piaseczno - Dom Parafialny w godz. 11:00 - 18:00
- Międzynarodowy Turniej „Odzyskania Niepodległości”

w koszykówce - hala GOSiR ul. Sikorskiego 20
- projekcja filmu R. Polańskiego „Pianista” - sala Ośrodka Kultury  o godz. 18:00 - zaproszenia

Organizatorzy: 
Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Zapraszamy na

Wycieczkę rowerową
„Podróż sentymentalną -
zapomniane cmentarzyki

wojskowe, część II”
Trasa około 40 km

Zbiórka godzina 10.00 przed 
GOSiR Piaseczno, ul. Sikorskiego 20

6 listopada 2004 r. (sobota)

Program obchodów

Zawody pływackie strażaków
16 października w Płocku odbyły się

III Zawody Pływackie o Puchar Prezyden-
ta Miasta Płocka pod patronatem Mazo-
wieckiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej. W zawodach
wzięło udział 11 drużyn, w tym dziewięć
drużyn straży pożarnej i dwie drużyny in-
nych służb, tj. policji i straży miejskiej
z Płocka.

Zawody rozegrano w konkurencji indywi-
dualnej na dystansie 50 m stylem dowolnym
oraz w konkurencji drużynowej 4 x 50 m.

W zawodach bardzo dobrze wypadli
nasi strażacy z Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej z Piaseczna, zajmu-
jąc I miejsce w konkurencji drużynowej.

Gratulujemy strażakom i życzymy dal-
szych sportowych sukcesów

Mirosław Bosiek

Remonty w KS Piaseczno

W Klubie Sportowym Piaseczno zamontowano 461 plastikowych siedzisk
na trybunach stadionu. Poprawiło to znacznie wygląd i funkcjonalność
obiektu. Ponadto do budynku klubowego została doprowadzona woda i ka-
nalizacja. Rozpoczęła się tez wymiana ogrzewania z tradycyjnego na gazowe.

fot. D. Putkiewicz

CMYK

!!nr32_3.qxd  2004-11-06  12:28  Page 8


