
Obchody tradycyjnie rozpoczęła msza
święta w kościele św. Anny celebrowana

przez ks. biskupa Piotra Jareckiego
z udziałem pocztów sztandarowych oraz

chóru Lira. Następnie
uroczystości przenio-
sły się na plac Piłsud-
skiego, gdzie po ode-
graniu przez piase-
czyńską orkiestrę dętą
hymnu narodowego
pa r l amen t a r z y ś c i ,
przedstawiciele władz
samorządowych, orga-
nizacji społecznych
i kombatanckich zło-
żyli wieńce i wiązanki
przy tablicy marszałka
Piłsudskiego, tablicy
Sybiraków oraz odsło-
niętej podczas uroczy-
stości nowej tablicy

poświęconej
Wincentemu
Witosowi. 

Spod ra-
tusza uroczy-
stości prze-
niosły się do
sali konferen-
cyjnej Urzędu
Miasta i Gmi-
ny, gdzie z programem słowno-muzyc-
znym wystąpiła młodzież z piaseczyń-
skiego Liceum Ogólnokształcącego oraz
chór Lira z repertuarem pieśni legiono-
wych. Na zakończenie koncert dali arty-
ści: Elizabeth Bati, Andrew Procton
i Dariusz Górski. 

Niepodległościowe uroczystości
wzbogaciły też imprezy towarzyszące:
Międzynarodowy Turniej „Odzyskania

Niepodległości” w koszykówce w hali
Gminnego Osrodka Sportu i Rekre-
acji, wystawa „Piaseczno miasto kró-
lewskie i narodowe” w Muzeum Re-
gionalnym, wystawa poplenerowa
Grupy Piaseczno oraz projekcja filmu
Romana Polańskiego „Pianista”
w Ośrodku Kultury. 
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R E K L A M A

30 sesja 
Rady Miejskiej odbędzie

się 16 grudnia
o godz. 9

w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5

CMYK

575 lat miasta Piaseczna

Piaseczno jest jednym z najstarszych
miast na Mazowszu. Przez blisko sześć wie-
ków swojej historii było świadkiem wielu
wydarzeń, wojen, mniej i bardziej znanych,
ale zasługujących na pamięć epizodów. Ju-
bileuszowa uroczystość miała na celu przy-
pomnienie i utrwalenie naszej lokalnej hi-

storii i tradycji. Na szczęście Piaseczno ma
obywateli, którzy poświęcili wiele pracy
i energii by kultywować tę pamięć. Mowa
tu szczególnie o Państwu Ewie i Włodzi-
mierzu Bagieńskich - honorowych obywa-
telach miasta - którzy jako zawodowi histo-
rycy opisują losy naszego regionu w licz-

nych publikacjach na-
ukowych, prasowych
oraz we wznowionej
ostatnio książce „Szki-
ce z dziejów Piasecz-
na”. Piaseczno ma też
„Duszę” - regionalistę
Jerzego Duszę, który
od ponad 30 lat zafa-
scynowany historią
Piaseczna i jego rodów
docierał do wielu pa-
miątek i pozostałości
po minionych epo-
kach, archiwizując je
i na koniec przekazując
nowo otwartemu Mu-
zeum Regionalnemu
w Piasecznie. 
Otwarcie muzeum

w dawnym budynku
plebani było głównym
punktem jubileuszo-
wych uroczystości. 
- Miasto nasze zasługu-
je na miejsce, w któ-

rym pamięć o jego hi-
storii mogłaby być pie-
lęgnowana. Teraz dzię-
ki otwarciu muzeum
tej historii możemy się
uczyć i obcować z nią
na co dzień - zwrócił
się w swoim przemó-
wieniu do mieszkań-
ców burmistrz Józef
Zalewski. 

Muzeum posiada
na razie trzy sale wy-
stawowe, ale już dziś
władze miasta myślą
nad adaptowaniem
pozostałych pomieszczeń budynku na jego
potrzeby. Oprócz wystaw stałych i czaso-
wych planowane są tu cykliczne imprezy
muzealne, lekcje historyczne, konkursy
i pokazy filmowe. 

Specjalnie na obchody 575-lecia mia-
sta młodzież z Zespołu Szkół nr 2 im. Emi-
lii Plater z Zalesia Dolnego przygotowała
program artystyczny pt. „Moje miejsce na
ziemi” ukazujący dzieje Piaseczna na prze-
strzeni wieków. Na placu przed muzeum
odbywał się zaś starodawny jarmark przy-
gotowany przez piaseczyńskie Stowarzysze-
nie Rycerskie „Eodem Tempore”. Wieczo-
rem uroczystości zakończył koncert „Ope-
ra na wesoło” w wykonaniu solistów Te-
atru Wielkiego. 

Z okazji jubileuszowych obchodów
i otwarcia Muzeum Regionalnego Urząd
Miasta i Gminy Piaseczno wydał reprint
książki z 1993 roku „Piaseczno miasto kró-
lewskie i narodowe” Tadeusza Jana Żmu-
dzińskiego oraz wydanie specjalne „Gazety
Piaseczyńskiej” pt. „Muzeum Regionalne”. 

Łukasz Wyleziński

Podczas uroczystości po raz pierwszy 
zaprezntowany został hejnał Piaseczna

11 listopada
Święto Niepodległości obchodzono w tym roku w sposób szczegól-
nie uroczysty, zbiegło się ono bowiem z obchodami 575-lecia nada-
nia Piasecznu praw miejskich.

Przedstawiciele władz samorządowych złożyli wiązanki 
pod tablicą marszałka J. Piłsudskiego

Muzeum Regionalne 
w Piasecznie
plac Piłsudskiego 10
czynne: czwartki i piątki - godz. 10-18
soboty i niedziele - godz. 9-15
tel. /faks 737 23 99

5 listopada 1429 roku książę mazowiecki Janusz I zwany Starym nadał Piasecznu
prawa miejskie. W 575. rocznicę tego wydarzenia odbyły się w domu parafialnym
uroczyste obchody, które mimo niesprzyjającej aury przyciągnęły setki mieszkańców.

Od lewej: Jerzy Dusza, ks. Tadeusz Sowa, burmistrz Józef Zalewski
przecinają wstęgę podczas otwarcia Muzem Regionalnego.

Poczty sztandarowe na placu przed Ratuszem

fot. S. Barcik

fot. S. Barcik

fot. T. Strzeżek

fot. T. Strzeżek

X urodziny 
Nic Pewnego 

W ubiegłą sobotę, w dziesiątą
rocznicę założenia zespołu, ak-
torzy, przyjaciele i sympatycy
Teatru Nic Pewnego spotkali się
w piaseczyńskim Ośrodku Kul-
tury na imprezie jubileuszowej. 

Jak zwykle dziewczyny z Nic Pewnego
zaczarowały budynek ośrodka. Spektakl
"Nostalgie Jesienne" zaczynał się już za
drzwiami wejściowymi w szatni, od razu
wprowadzając gości w niecodzienny kli-
mat spotkania. Potem było wszystko to,
co jest potrzebne, aby widz mógł z czy-
stym sumieniem powiedzieć, że uczestni-
czył w wydarzeniu wyjątkowym: spektakle
teatralne, pokaz multimedialny, dyskusja
o teatrze w ogóle oraz o Teatrze Nic Pew-
nego w szczególności, występy zespołów
i muzyków prezentujących tak różną mu-
zykę w tak różnych składach, że każdy
z obecnych mógł odnaleźć coś dla siebie.
Nie zabrakło oczywiście urodzinowych
tortów i całej masy życzeń do których re-
dakcja "Gazety Piaseczyńskiej" się przyłą-
cza.

W tym numerze biuletynu materiał
o teatrze wczoraj i dziś (czyt. s 5). W na-
stępnym wydaniu GP artykuł o kulisach
pracy w Nic Pewnego.

DP 

Nowa linia 728
Autobus linii 728 zastąpił jeż-

dżący dotychczas tą trasą 804. Nowy
autobus dzięki dopłatom gminy kur-
sował będzie w soboty i niedziele
także w sezonie zimowym. Wcze-
śniej 804 kursował w weekendy tyl-
ko w sezonie letnim.

fot. P. Peak
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SPRAWOZDANIE Z  PRACY  BURMISTRZA
Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przedstawia radnym sprawozdanie z pracy
pomiędzy sesjami Rady. Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych spraw i problemów, któ-
rymi burmistrz i kierownictwo zajmowali się od 21 października do 16 listopada 2004 roku. 

Sprawozdanie z 29. sesji Rady Miejskiej

W okresie tym burmistrz wydał 48 za-
rządzeń, w tym m. in. w sprawach: 

Zatwierdzenia przetargów:
- na wymianę okien drewnianych na wy-
sokoudarowe PCV w budynku WOZ Zalesie
Górne. Wykonawca - PHU Wektra z Puław,
za cenę ryczałtową brutto 50 914,75 zł; 
- na przebudowę skrzyżowań w rejonie
ulic: Dworcowej, Jana Pawła II, Jarząbka,
Powstańców Warszawy w Piasecznie. Wyko-
nawca - PPUH Podkowa sp. j. z Warszawy,
za cenę ryczałtową brutto 152 381,42 zł; 
- na budowę ulicy Droga Dzików - 542,5
m etap II na odcinku od ul. Pionierów do ul.
Jastrzębi Lot w Zalesiu Górnym. Wykonaw-
ca - firma Jarpol z Warszawy, za cenę ryczał-
tową brutto 689 242,90 zł; 
- na kanalizację sanitarną podciśnieniową
w Chyliczkach. Wykonawca - Firma PT El-
mar z Zalesia Górnego, za cenę ryczałtową
brutto 240 683,20 zł; 
- na monitoring wizyjny miasta Piaseczno.
Wykonawca - firma Nowoczesne Technolo-
gie Informatyczne Sp. z o. o. z Warszawy, za
cenę ryczałtową brutto 135 967,74 zł; 
- na projekt kanalizacji sanitarnej dla czę-
ści obszaru miejscowości Zalesie Górne,
oznaczone jako etap V. Wykonawca - firma
Lima sp. z o. o. z Puław, za cenę ryczałtową
brutto 83 570,00 zł; 
- na remont oświetlenia ulicznego na ul.
Żeglińskiego i Markowskiego w Piasecznie.
Wykonawca - ZKR Cieślikowski z Wolicy,
za cenę ryczałtową brutto 79 948,13 zł; 
- na przebudowę linii napowietrznej NN
i budowę oświetlenia na ul. Łanowej
w Szczakach. Wykonawca - ZKR Cieślikow-
ski z Wolicy, za cenę ryczałtową brutto 98
299,62 zł. 

Unieważnienia przetargu:
- zapytania o cenę na kredyt długotermi-
nowy na realizację przedsięwzięcia termo-
modernizacyjnego pod nazwą „Termomo-
dernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Pia-
secznie” na podstawie art. 93 ust 1 pkt.
2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Ogłoszenia przetargów:
- na projekt kanalizacji deszczowej w uli-
cach al. Pokoju, Wilanowska, Polna zlokali-
zowanych na terenie Zalesia Dolnego i Wól-
ki Kozodawskiej; 
- na zakup samochodu osobowego dla
potrzeb Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Piasecznie; 
- na kanalizację sanitarną w Jazgarzewie; 
- na budowę sieci wodociągowej z przyłą-
czami do posesji w Henrykowie-Uroczu
gmina Piaseczno. 

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

22 października burmistrz wziął udział
w podsumowaniu konkursu zorganizowane-
go przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Piasecznie na najpiękniejszy ogród
przydomowy. Zwycięzcy otrzymali dyplomy
pamiątkowe i nagrody rzeczowe. 

W konkursie wzięły udział dwie wsie:
Grochowa i Bogatki. W miejscowości Bo-
gatki I miejce zajęli Katarzyna i Wiesław Ki-
sielowie, a II miejsce Zofia i Zdzisław Toka-
jowie. W miejscowości Grochowa I miejsce
zajęli Marzena i Grzegorz Studeneccy, a II
miejsce Irena i Stanisław Wróblowie. 

22 października burmistrz i prezydium
Rady Miejskiej uczestniczyli w spotkaniu
z dyrektorami i wyróżnionymi nauczyciela-
mi z przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów i Liceum Ogólnokształcącego
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dyrek-
torom i nauczycielom z tej okazji wręczone
zostały okolicznościowe dyplomy i nagrody
pieniężne. 

23 października odbyło się spotkanie
burmistrza oraz przewodniczącego Rady
Miejskiej z przedstawicielami Urzędu ds.
Regulacji Cen z chińskiej prowincji Guang-
dong. Goście interesowali się zasadami
funkcjonowania i finansowania samorządu
w Polsce. 

26 października burmistrz i radni wzięli
udział w uroczystym spotkaniu w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury z okazji Dnia
Seniora zorganizowanym przez Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pia-
secznie. 

26 października w Szkole Podstawowej
nr 1 burmistrz spotkał się z kombatantami
z 4. Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego.
Tematem spotkania były sprawy związane
z kultywowaniem tradycji tej dywizji, gdyż
szkoła nosi jej imię. 

26 października na posiedzeniu kierow-
nictwa pani skarbnik przedstawiła sprawoz-
danie z wykonania budżetu za trzy kwartały
2004 r. Poinformowała, że dochody wyko-
nano w 78,7 proc., wydatki w 60,94 proc.,
inwestycje w 36,5 proc., zakupy inwestycyj-
ne w 20,3 proc., a remonty w 49,8 proc. 

28 października burmistrz wziął udział
w konferencji zorganizowanej przez Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej pt. „Partnerstwo publicz-
no-prywatne a absorbcja funduszy unij-
nych”. 

1 listopada burmistrz uczestniczył
w kweście na Cmentarzu Parafialnym w Pia-
secznie. 

2 listopada gmina Piaseczno otrzymała
pocztą elektroniczną projekt decyzji Komisji
Europejskiej w sprawie przyznania dofinan-
sowania z Funduszu Spójności projektu
„Program uporządkowania gospodarki wod-
no-ściekowej na terenie miasta i gminy Pia-
seczno”. 

2 listopada na posiedzeniu kierownic-
twa omówiono projekt budżetu gminy na
2005 r. Przeanalizowano poszczególne pozy-
cje dot. remontów i zadań inwestycyjnych
pod względem konieczności ich realizacji
w 2005 r. Po zestawieniu wszystkich wnio-
sków do projektu budżetu na 2005 r. z moż-
liwościami finansowymi gminy projekt bu-
dżetu zostanie przekazany do biura Rady
Miejskiej w celu zaopiniowania przez pro-
blemowe komisje rady. 

Na kierownictwie poinformowano rów-
nież o rozstrzygnięciu konkursu na zagospo-
darowanie przestrzenne placu Piłsudskiego
w Piasecznie. Komisja konkursowa wybrała

pracę nr 1 arch. inż. Tomasza
Czerkawskiego i arch. inż. Aliny Tyro-
Niezgoda jako najbardziej realną do zrealizo-
wania. 

Wyrażono też zgodę na pozostawienie
stawek podatku od nieruchomości na pozio-
mie z roku 2004. W przypadku podatku od
środków transportowych postanowiono
zmniejszyć stawki za ciągniki i przyczepy ba-
lastowe, natomiast pozostałe pozostawić na
poziomie roku bieżącego. Ponadto skarbnik
poinformowała, że w 2005 r. będzie wyższy
podatek rolny i leśny. Podatek rolny wzro-
śnie o 8,96 proc., a leśny o 11,79 proc. Po-
informowała też, że starostwo powiatowe
nie wyraziło zgody na zwrot kwoty 23 tys. zł
za zapłacony przez gminę ZUS za nauczycie-
li z LO w Piasecznie. Powiat zdecydował się
na pokrycie zobowiązań wymagalnych szkoły
na dzień 31.12. 2003 r., a zobowiązania,
o których mowa, są zobowiązaniami niewy-
magalnymi. 

3 listopada burmistrz wziął udział w wy-
jeździe z grupą radnych do Urzędu Skarbo-
wego w Mińsku Mazowieckim w celu obej-
rzenia nowo wybudowanego obiektu. 

5 listopada burmistrz i radni uczestni-
czyli w obchodach 575. rocznicy nadania
praw miejskich Piasecznu. Z tej okazji doko-
nano otwarcia Muzeum Regionalnego oraz
odbył się wernisaż poplenerowego malar-
stwa Grupy Piaseczno. 

9 listopada burmistrz obecny był na II
Kongresie Miast Polskich. 

11 listopada burmistrz i radni wzięli
udział w uroczystych obchodach 86. roczni-
cy odzyskania niepodległości. 

12 listopada burmistrz spotkał się z soł-
tysami i radami sołeckimi wsi Szczaki, Hen-
ryków-Urocze, Złotokłos, Wólka Pracka.
Omówiono bieżące sprawy dotyczące tych
sołectw. 

W dniach 14 i 15 października odbyły
się kontrole gotowości operacyjno-tech-
nicznej jednostek OSP z terenu gminy Pia-
seczno przez zespół kontrolujący z KP PSP
w Piasecznie. Jednostki OSP w Bobrowcu,
Chojnowie, Grochowej, Jazgarzewie, Pia-
secznie i Złotokłosie otrzymały maksymal-
ne oceny 5, a jednostka OSP w Bogatkach
otrzymała ocenę 4. 

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 komi-
sji problemowych RM - informacja pisemna
o podjętych czynnościach związanych z tymi
wnioskami przedkładana jest przewodniczą-
cemu Rady Miejskiej. 

Burmistrz przyjmuje interesan-
tów w każdy poniedziałek po
uprzednim umówieniu spotkania.
Tel. 701 75 88

Na sesji wręczone zostały meda-
le od Prezydenta RP Aleksandra
Kwaśniewskiego za 50. lecie poży-
cia małżeńskiego Państwu: Marian-
nie i Władysławowi Osypiukom,
Alinie i Adamowi Majchorowskim,
Irenie i Tadeuszowi Mroziakom
oraz Kazimierze i Jerzemu Kraw-
czykom. Na zdjęciu Jubilaci wraz
z burmistrzem oraz członkami pre-
zydium Rady Miejskiej.

Jubilaci
na sesji

fot. Ł. Wyleziński

Przejrzysta gmina
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno zgłosił w listopadzie br.
swój akces do programu „Przejrzysta Polska” prowadzo-
nego przez „Gazetę Wyborczą”.

Zamierzeniem akcji Gazety Wyborczej jest stworzenie recepty na wzrost sku-
teczności i uczciwość w urzędach. Podstawowym warunkiem - jak wskazują auto-
rzy programu - jest przestrzeganie przez władze lokalne sześciu zasad zarządzania:
przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności, fachowości, braku tolerancji dla
korupcji oraz partycypacji społecznej.

Po przystąpieniu do programu, który rusza z początkiem 2005 roku, uczestni-
cy otrzymóją internetową stronę-wizytówkę urzędu na której zamieszczane będą
zadania do wykonania oraz sprawozdania z ich realizacji. Na wykonanie zadań,
które trzeba zaliczyć do końca września 2005 r., uczestnicy mają minimum trzy, a
maksymalnie 12 miesięcy. Po zaliczeniu zadań przez organizatorów, samorząd do-
stanie dyplom "Przejrzystej Polski" i znajdzie się na specjalnej „mapie przejrzysto-
ści”.

red.

Sesję, która odbyła się 16 listopada,
otworzył i poprowadził przewodniczący
Rady Miejskiej Józef Wierzchowski. 

Przed rozpoczęciem obrad przewodni-
czący Rady i burmistrz w imieniu prezy-
denta RP wręczyli okolicznościowe medale
z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego czte-
rem parom małżeńskim. 

Na sesji obecni byli: dyrektor departa-
mentu budżetu resortu i spraw majątko-
wych Ministerstwa Finansów pan Edward
Borek oraz przedstawiciele urzędu skarbo-
wego - pani naczelnik Barbara Wronko-Ł-
ysik i zastępca naczelnika pani Hanna Chył-
kiewicz, a także wiceprzewodniczący powia-
towej izby gospodarczej pan Jan Trzciński.
Zaproszeni przez przewodniczącego Rady
goście odpowiadali na pytania radnych do-
tyczące lokalizacji i finansowania budowy
nowego urzędu skarbowego w Piasecznie. 

Po przyjęciu protokołu z 28. sesji spra-
wozdanie z działalności w okresie między
sesjami przedstawili przewodniczący Rady
i burmistrz Józef Zalewski. 

Przed rozpoczęciem części uchwało-
dawczej radni składali wnioski i interpelacje. 

W pierwszej części obrad radni wpro-
wadzali zmiany do budżetu. 

Zwiększono dochody 
gminy z tytułu:
- wpływów z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu o kwotę 87,5 tys. zł (na
koniec września br. zrealizowano dochody
z tego tytułu w kwocie ponad 1,5 mln zł, tj.
105,7 proc. planu)
- dotacji celowej z Mazowieckiego Urzę-
du Wojewódzkiego dotyczącej pomocy
społecznej w zakresie zasiłków (24 tys. zł). 

Dodatkowe środki przeznaczono na
sfinansowanie usług w zakresie przeciw-
działania alkoholizmowi oraz dofinansowa-
nie wypłat zasiłków okresowych z pomocy
społecznej. 

Wzrosły dochody gminy z tytułu po-
datku dochodowego od osób prawnych
oraz z tytułu wpłaty z Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Po stronie wydatków zmieniła się wyso-
kość planów w poszczególnych zadaniach re-
montowych i inwestycyjnych. Zmiany te po-
wstały po przeprowadzonych przetargach. 

Zwiększono wydatki (o ponad 290 tys.
zł.) na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych
od wynagrodzeń nauczycielom w szkołach
podstawowych i gimnazjach. Radni wyrazi-
li też zgodę na zakup konsolety mikserskiej
i zestawów komputerowych do Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury. 

Zwiększyły się dochody z tytułu otrzy-
manej z Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego dotacji wynoszącej ponad 69
tys. zł. Została ona przekazana na spłatę zo-
bowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu
finansowania oświetlenia dróg publicznych,
których gmina jest zarządcą. Zmniejszono
natomiast (o 60 tys. zł) dochody z tytułu
odpłatnego nabycia prawa własności nieru-
chomości. 

Wydatki gminy wzrosły z tytułu przeka-
zania miastu stołecznemu Warszawa dotacji
celowej na pokrycie kosztów lokalnego
transportu zbiorowego na podstawie za-
wartego porozumienia (2 tys. zł). Zwięk-
szenie dotacji dotyczy linii autobusowej nr
728. Radni zwiększyli też wydatki o 7 tys. zł
z przeznaczeniem na współfinansowanie
pobytu pięciu wychowanków z terenu gmi-
ny w Domu Pomocy Społecznej w Kon-
stancinie. 

Rada Miejska pozostawiła stawki czyn-
szu za dzierżawę gruntów komunalnych na
rok 2005 na poziomie z 2004 roku. Usta-
lono również wysokość opłat pobieranych
z tytułu instalacji reklam ma nieruchomo-
ściach gminnych. Stawki pozostały na po-
ziomie roku z 2004 z wyjątkiem opłaty
w strefie podmiejskiej, której górna granica
wzrosła z 360 na 365 zł za 1 m kw.

Radni wyrazili zgodę na dokonanie za-
miany gruntów o powierzchni 317 m kw.
i 23 m kw. stanowiących własność gminy
Piaseczno położonych we wsi Żabieniec na
działkę o powierzchni 406 m kw. stanowią-
cą własność mieszkańca Żabieńca. 

Rada Miejska zatwierdziła miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego
części wsi Żabieniec etap III, części wsi
Grochowa 1 - etap I oraz części wsi Pęche-
ry, Pęchery PGR. 

Nadano nazwy ulicom: Maślaków w Pi-
lawie, Malownicza i Wodnika w Henrykowie-
Uroczu, Kwitnącej Wiśni w Józefosławiu,
Aronii w Baszkówce, Niezabudki w Jesówce.

Rada odrzuciła skargę mieszkańca gmi-
ny na burmistrza miasta i gminy Piaseczno
dotyczącą likwidacji rezerwy terenu pod li-
nię wysokiego napięcia w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego Józe-
fosław II, uznając ją za bezzasadną. 

Radni udzielili pełnomocnictwa dyrek-
torowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej do prowadzenia postępowania
i wydawania decyzji w sprawie dodatków
mieszkaniowych (poprzednia uchwała z mar-
ca 2003 r. nie została ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym, a Samorządowe Kolegium Od-
woławcze uznało, że aby uchwała stanowiąca
akt prawa miejscowego była ważna, powinna
zostać opublikowana w Dzienniku). 

Uchwalono gminny program profilak-
tyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych na rok 2005. Decyzją radnych gmina
przystąpiła także do Lokalnej Organizacji
Turystycznej „Zielone Południe - przez La-
sy Chojnowskie do Czerska”. 

W związku z tym, że starostwo powia-
towe obsługuje zadania w ramach Działania
2.2 (wyrównywanie szans edukacyjnych po-
przez programy stypendialne Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego - wspieranie rozwoju edukacyj-
nego młodzieży wiejskiej dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w latach 2004-06),
gmina zawarła ze starostwem porozumienie
polegające na uwzględnieniu we wniosku
Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie. 

Po wolnych wnioskach i odpowie-
dziach na interpelacje sesję zakończono. 

Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej
oraz uchwały dostępne są na stronie inter-
netowej www.piaseczno.eobip.pl lub 
www.gmina-piaseczno.pl 
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Muzeum Regionalne w Piasecznie
Długoletnie starania kronikarza Pia-

seczna pana Jerzego Duszy zostały uwień-
czone sukcesem. Dzięki staraniom i do-
brej woli obecnego burmistrza Józefa Za-
lewskiego oraz ks. dziekana Tadeusza So-
wy mieszkańcy Piaseczna mają swoje Mu-
zeum. Placówka ta na pewno będzie peł-
niła ważne zadania edukacyjne, szczegól-
nie dla młodzieży szkolnej, będzie też cie-
kawym obiektem kulturalnym dla całej
społeczności piaseczyńskiej. 

5 listopada z dużą ciekawością i rado-
ścią obejrzałem eksponaty zgromadzone
w zabytkowym budynku starej plebani,
z końca XVIII wieku. Na razie kolekcja
jest dość skromna, ale myślę, że z czasem
wzbogaci się o nowe zbiory przynoszone
przez ofiarodawców. 

Na gorąco chciałem się podzielić re-
fleksjami i sugestiami dotyczącymi działa-
nia tego tak pożytecznego dla naszej kul-
tury Muzeum: 

1. Proponuję opracowanie biogra-
mów z podobiznami wybitnych postaci
zasłużonych dla miasta i gminy Piaseczno,
biogramy te można by było powiesić na
ścianach Muzeum. Do wybitnych postaci
miasta Piaseczna zaliczam m. in.: 

- ks. Ludwika Czajewicza, proboszcza
parafii św. Anny, prześladowanego przez
władze carskie za współpracę z powstań-
cami w 1863 roku, 

- hr. Cecylię Plater-Zyberkównę, za-
łożycielkę pod koniec XIX wieku sławnej
szkoły dla dziewcząt zwanej Chyliczanką, 

- pierwszego po odzyskaniu niepodle-
głości Polski w roku 1918 burmistrza Pia-
seczna Wacława Kauna, 

- wybitnego społecznika, farmaceutę
i burmistrza Piaseczna Mieczysława Mar-
kowskiego zamordowanego przez Niem-
ców w Palmirach w roku 1940, 

- dr. Stefana Ceglińskiego, wybitnego
lekarza zasłużonego dla Piaseczna i okolic.
W czasie Powstania Warszawskiego 1944
r. kierował m. in. szpitalem powstańczym
w Warszawie. Po wojnie organizował
w Piasecznie szpital powiatowy. 

Oczywiście są to tylko niektóre posta-
cie ważne dla historii Piaseczna. 

2. Brakuje w Muzeum ekspozycji po-
święconych szkolnictwu średniemu w na-
szym mieście. Wystarczy wymienić tutaj
dwie sławne szkoły: Chyliczankę i Plate-

rówkę, zasłużone dla naszego miasta. 
3. Proponuję zorganizowanie w przy-

szłym roku w rocznicę wybuchu II wojny
światowej wystawy prezentującej udział
mieszkańców Piaseczna w walce z oku-
pantem niemieckim. Żyją jeszcze niektó-
rzy członkowie konspiracji, m. in. znana
dr Maria Mrówczyńska, która była sanita-
riuszką AK i brała udział w czasie Powsta-
nia Warszawskiego w krwawej potyczce
z Niemcami pod Pęcicami, gdzie zginęło
wielu powstańców z Piaseczna. Należy
także upamiętnić tych, którzy zginęli na
Wschodzie z rąk sowieckich, m. in. w Ka-
tyniu i na Syberii. 

4. Warto zakupić dla Muzeum m. in.
takie wydawnictwa, jak: monografie kolej-
ki wąskotorowej wilanowskiej i grójeckiej
oraz książki i publikacje opisujące dawną
i współczesną historię Piaseczna i okolic.
Jest wiele folderów, gazet oraz druków
związanych z osobami lub organizacjami
działającymi na terenie Piaseczna. Myślę,
że warto będzie poświęcić tym sprawom
specjalną wystawę. 

5. Proponuję wykonanie dla potrzeb
Muzeum dokumentacji fotograficznej
wraz z opisami licznych pomników pa-
mięci narodowej w Piasecznie i jego oko-
licach. Mamy w Piasecznie świetnych fo-
tografów, może ktoś z nich społecznie wy-
konałby tę pracę. Ta sprawa ma duże zna-
czenie dla edukacji historycznej młodzieży
piaseczyńskiej. 

6. Potrzebne są ekspozycja i materiały
dotyczące historii rzemiosła piaseczyń-
skiego dawniej i obecnie. 

7. Piaseczno w drugiej połowie XX
wieku stało się ważnym ośrodkiem prze-
mysłu elektronicznego. W trzech zakła-
dach: Zelosie, Laminie i Polcolorze
pracowały setki mieszkańców Piaseczna
i okolic. Warto opracować tę dziedzinę
historii przemysłowej Piaseczna. Przemysł
elektroniczny przekształcił miasto o cha-
rakterze rzemieślniczo- rolniczym w mia-
sto przemysłowe zatrudniające liczną inte-
ligencję techniczną i kadrę robotników
wykwalifikowanych. Wielu z nich przyczy-
niło się do większej aktywności obywatel-
skiej mieszkańców Piaseczna i okolic. 

8. Piaseczno posiada jeden z najstar-
szych na Mazowszu cmentarzy, jest nim
cmentarz parafialny. W Muzeum nie mo-

że zabraknąć jego monografii. Na cmenta-
rzu parafialnym jest wiele grobów zabyt-
kowych o znaczeniu historycznym. 

9. W przyszłym roku będzie obcho-
dzone 25-lecie powstania „Solidarności”,
ruchu społeczno-politycznego ważnego
dla Polski i świata, który w sposób bezkr-
wawy obalił komunizm i doprowadził
w roku 1989 do odzyskania przez Polskę
i inne kraje tzw. demokracji ludowej peł-
nej wolności i suwerenności. Warto przy-
gotować na ten temat specjalną ekspozy-
cję. Pamiątek z tego okresu nie brakuje,
powinny one wzbogacić zasoby Muzeum
Regionalnego. Myślę, że wezmą w tym
udział komisje zakładowe „Solidarności”
Polcoloru i Laminy oraz dawni i obec-
ni członkowie „Solidarności”. 

10. Obecnie Piaseczno wyróżnia się
dynamiczną działalnością kulturalną. Wie-
le imprez i wystaw odbywa się w nowym
domu parafialnym, którego sale udostęp-
nia chętnie obecny proboszcz parafii św.
Anny ks. dziekan Tadeusz Sowa. Ponieważ
Muzeum jest obok domu parafialnego,
może większe wystawy okresowe będzie
można organizować w domu parafialnym?
W Piasecznie działa obecnie wiele organi-
zacji i stowarzyszeń o charakterze poli-
tycznym, samorządowym i religijnym,
które tworzą współczesną historię miasta,
ta działalność także powinna znaleźć swo-
je miejsce w naszym Muzeum. Współcze-
śni mieszkańcy Piaseczna współtworzą hi-
storię miasta i gminy dla przyszłych poko-
leń, które po nas nadejdą. 

Wojciech Tęsny

W roku obchodów nadania praw miejskich Królewskiemu Miastu nie sposób
nie przypomnieć o najważniejszej grupie społecznej, która miała największy wpływ
na rozwój architektoniczny i kulturalny miasta. Grupę tą stanowili obywatele tego
miasta, to jest właściciele nieruchomości. Oni to budowali swoje domy i rezyden-
cje. Z początkowej zabudowy drewnianej Królewskiego Miasta nie pozostał nawet
ślad. Przyczyną były wojny, ogień i czas. Wielką stratą dla dzisiejszego społeczeń-
stwa jest brak pałacu królewskiego w Chyliczkach. Wygląd architektoniczny obec-
nego centrum miasta zawdzięczamy obywatelom budującym swoje domy i rezy-
dencje w wieku XVIII i XIX. 

Pozwalam więc sobie przypomnieć obecnym mieszkańcom najstarsze ulice
i pierwszych właścicieli domów, zaczynając od Rynku - obecnie placu Józefa Pił-
sudskiego - budynki obywateli: Gerbera, Rowińskiego, Chruścińskiego. Ul. Alek-
sandryjska obecnie T. Kościuszki, budynki obywateli: Hofmana, Poncyljusza, Ro-
wińskiego, Paprockicego, Regnera, Szymczaka, Zagańskiego, Sikorskiego, Obłą-
kowskiego. Ul. Warszawska, budynki obywateli: Wasiewicza, Wojciechowskiego,
Paprockiego, Woronieckiego, Kaczyńskiego. Ul. Kilińskiego, budynki obywateli:
Roszkiewicza, Modrowskiego. Ul. Nadarzyńska, domy obywateli: Kazubka, Duszy,
Mirkowskiego. Ul. Sienkiewicza, budynki obywateli: Kluczyka, Roszkiewicza, Da-
nielewicza, Rowińskiego, Poncyljusza. Nad brzegami rzeki Jeziorki znajdowały się
rezydencje państwa Banasikowskich, Regnerów i Fajta. 

Przedstawiciele wymienionych rodów działali społecznie w Radzie Miejskiej,
Ochotniczej Straży Pożarnej, orkiestrze strażackiej, w organizacjach społecznych
„Sokół” i „Strzelec”, Akcji Katolickiej oraz w szkolnictwie. 

Wygląd architektoniczny zabudowy małomiasteczkowej Piaseczna może nie
wzbudzać zachwytu, ale jest on unikatowym dla tego typu miast i miasteczek w Pol-
sce i na świecie. Obiekty te były świadkami odzyskania niepodległości w 1918 ro-
ku oraz bitew stoczonych na ulicach Piaseczna w czasie pierwszej i drugiej wojny
światowej. 

Proszę o wybaczenie czytelników, że nie wymieniłem wszystkich znakomitych
obywateli tego miasta, ale pamięć jest, niestety, zawodna. Myślę, że byłoby dobrze
opracować monografię wydarzeń z życia dawnych rodów Piaseczna. Nie wiem, czy
znajdzie się jednak ktoś, kto podejmie tak wielki trud. Bardzo ważnym wydarze-
niem roku 2004 jest otwarcie Regionalnego Muzeum Piaseczna, w którym można
oglądać zdjęcia dawnych rodów Piaseczna i chronić je przed zapomnieniem. 

Rozwój Piaseczna w latach międzywojennych był na miarę owych czasów. La-
ta po drugiej wojnie światowej przyniosły szybki rozwój gospodarczy miasta. Po-
wstały duże zakłady przemysłowe, rozwinęły się usługi i handel. Pomimo wpływów
Związku Radzieckiego budującego ustrój socjalistyczny ograniczający prawa wła-
sności, prywatnego handlu i usług mieszkańcy Piaseczna potrafili rozwijać rzemio-
sło i handel, łącząc się w cechach i izbach handlowych. Do miasta przyłączono oko-
liczne osiedla i zwiększała się systematycznie liczba jego mieszkańców. Przybywało
domów lokatorskich, spółdzielczych oraz domków jednorodzinnych, bo tylko na
takie budownictwo pozwalało prawo. 

Rok 1994 przyniósł upragnioną niepodległość, a wraz z nią nowe prawa w bu-
downictwie mieszkaniowym wprowadzające dowolność i jednocześnie ogranicza-
jące prawa własności dysponowania swoim majątkiem. Ruszyło budownictwo wła-
snościowe spółdzielcze, prywatne wspólnotowe, jednorodzinne, zaczęły powstawać
również rezydencje. Przybywa na teren Piaseczna wielu nowych właścicieli, którzy
wpływają na jego wygląd architektoniczny i gospodarczy. Lata powojennej gospo-
darki ukształtowały następująco wygląd architektoniczny Piaseczna: w centrum
miasta zniszczone poprzez gospodarkę nakazową najmu lokali mieszkalnych domy
z lat międzywojennych oraz zdewastowane rezydencje państwa Banasikowskich
i Fajta. Lokale handlowe pozamykane z powodu przejęcia handlu przez olbrzymie
francuskie markety. Zlikwidowane i zgruzowane duże zakłady przemysłowe.
W północnej części miasta budynki z wielkiej płyty betonowej, natomiast w pół-
nocno-wschodniej dzielnicy domy wspólnot mieszkaniowych o wyglądzie estetycz-
nym. To wszystko jest otoczone domkami jednorodzinnymi i rezydencjami stano-
wiącymi miłą architekturę na styl dawnych dworów szlacheckich. 

Handel, rzemiosło i usługi są w stanie upadłości. Zaniedbania gospodarcze
i kulturalne miasta ujawniły się bardzo wydatnie po przystąpieniu Polski do wspól-
noty europejskiej. Przed miastem i jego obywatelami otwierają się nowe możliwo-
ści rozwoju w Unii Europejskiej. Szybki rozwój miasta może nastąpić tylko przy
ścisłej współpracy społecznych organizacji pozarządowych z władzami
samorządowymi. Siłę do takich działań może dać tylko poznanie korzeni i umiło-
wanie tego miasta. Dlatego konieczne jest zintegrowanie dawnych właścicieli nie-
ruchomości z nowymi właścicielami osiadłymi w Piasecznie. Zjednoczeni mogą
być największą siłą oddziałującą na rozwój Piaseczna, które stanie się ich ukocha-
nym gniazdem na następne pokolenia. Zjednoczenie właścicieli nieruchomości jest
konieczne pomimo deklaracji niektórych przedstawicieli władzy ustawodawczej
państwa o wprowadzeniu ustawodawczego podziału na właścicieli dawnych i no-
wych, co obciąża tych dawnych utrzymaniem biednej grupy społecznej - lokatorów
z nakazu. Jednocześnie dla obydwu grup trzeba wprowadzić podatek katastralny od
roku 2007. 

Obecne działania Urzędu Miasta zmierzają do opracowania „Zrównoważone-
go Programu Rozwoju Piaseczna na lata 2004-10”. Zarząd Stowarzyszenia Prywat-
nych Właścicieli Nieruchomości Piaseczna postanowił wystąpić do burmistrza
z wnioskiem, aby w ramach tego programu rozpoczął działania przygotowawcze do
rewitalizacji centrum Piaseczna, określając jego teren jako zdegradowany przez: 
1 Działalność nakazowej gospodarki lokalami przez 60 lat; 
2. Wyprowadzenie handlu poza centrum miasta do hipermarketów; 
3. Upadek rzemiosła i usług w okresie przemian gospodarczych. 

Przystąpienie do działań rewitalizacji centrum przez Urząd Miasta przy współ-
udziale organizacji pozarządowych jest jedyną nadzieją na przekształcenie miasta
w przyjazne dla mieszkańców. Pozwoli zachować nieliczne zabytki. Pozwoli rów-
nież uczynić Piaseczno miastem na wzór małych miasteczek położonych w pobliżu
wielkich aglomeracji w Anglii z zachowaniem architektury małomiasteczkowej.

prezes Stowarzyszenia Prywatnych 
Właścicieli Nieruchomości Piaseczna

Adam Regner

575 lat miasta Piaseczna 
dawnych i przyszłych pokoleń

Od redakcji:
Zapraszamy mieszkańców do dyskusji na

temat historii Piaseczna, szczególnie zaś do
komentarzy na temat nowopowstałego
Muzeum Regionalnego. Jak Państwu
podoba się pomysł otwarcia takiej placówki?
Co Państwa zdaniem powinno się tam
znaleźć i być wyeksponowane? Może znają
Państwo jakieś ciekawe historie dotyczące
Piaseczna i jego mieszkańców? Być może
posiadają Państwo stare pamiątki, które
warto aby poznali też inni mieszkańcy? 

Zachęcamy do dyskusji oraz pomocy w
uzupełnianiu muzealnych zbiorów.

Przetarg na „Wisłę” - rozstrzygnięty
Wyłoniony został dzierżawca terenu ośrodka rekreacyjno-wypoczynk-

owego w Zalesiu Górnym. Ogłoszony w tej sprawie przetarg ustny nieogra-
niczony rozstrzygnięto 17 listopada 2004 r. Do przetargu przystąpiły dwie
firmy: Point of View sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Zagraniczne
„Timed”. Obie firmy wpłaciły w przewidzianym terminie wadium oraz
złożyły oświadczenia o uznaniu warunków przetargu i istotnych warunków
umowy dzierżawy.

W wyniku przetargu dzierżawcą na okres 30 lat została firma Point of
View. Firma zaoferowała roczny czynsz dzierżawny w kwocie brutto 204
tys. zł - informuje Antoni Kobus, przewodniczący komisji przetargowej.

Na podstawie protokołu komisji przetargowej z firmą zostanie sporzą-
dzona umowa dzierżawy. Po jej podpisaniu teren ośrodka w Zalesiu Gór-
nym będzie przekazany dzierżawcy. Zwycięska firma jest zobowiązana do
prowadzenia przez cały okres dzierżawy całorocznego powszechnie do-
stępnego ośrodka spełniającego funkcje sportowo-rekreacyjne i wypoczyn-
kowe. Jeśli dzierżawca będzie zamierzał wznieść nowe obiekty wymagające
uzyskania pozwolenia na budowę, za każdym razem musi wystąpić w tej
sprawie o zgodę do starosty.

Obie firmy startujące w przetargu ustnym przedstawiły już wcześniej
swoje oferty, startując w poprzednim przetargu na dzierżawę terenów
w Zalesiu Górnym. Przetarg ten odbył się 28 września 2004 r. i zakoń-
czył się wynikiem negatywnym z powodu uchybień formalnych we
wszystkich złożonych ofertach.

Marcin Ciechomski 
Wydział Promocji i Rozwoju

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Ogłoszenie

Powiatowy urząd pracy w Piasecz-
nie zaprasza chętnych pracodaw-
ców do tworzenia miejsc pracy dla
bezrobotnych powyżej 50 roku ży-
cia w ramach prac interwencyjnych
przez okres 24 miesięcy

Szczegółowe informacje można uzyskać
pod nr tel. 757-20-28, 756-73-61 wew.
14, 22 lub osobiście w pok. Nr 4 w siedzi-
bie pup w Piasecznie, ul. Szkolna 20

Obwieszczenie

Zawiadamiam właścicieli nieruchomości
położonych we wsi PGR Pęchery gm. Piasecz-
no, że ustaliłem lokalizację inwestycji celu pu-
blicznego polegającej na budowie wieży stalo-
wej o wysokości konstrukcji 48 m z dwoma
kontenerami technologicznymi typu „Moduł”
na potrzeby telefonii komórkowej sieci ERA
nr 21202 wraz z przyłączem energetycznym na
działce nr ewid. 14/67 we wsi PGR Pęchery. 

Strony, których interesu prawnego lub
obowiązku przedmiot sprawy dotyczy po zapo-
znaniu się z tematyką, mają prawo do wniesie-
nia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego 00-099 Warszawa ul. Senator-
ska 35 za pośrednictwem Burmistrza Gminy
Piaseczno w terminie 14 dni licząc od dnia
ukazania się niniejszego obwieszczenia. 

Przedmiotowa decyzja znajduje się do
wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pok. 48.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski
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Sprostowanie
W poprzednim numerze GP wkradł się

chochlik w artykule o ślubowaniu klas
pierwszych w SP nr 1. Oczywiście wiadomo
nam, że samorząd klas starszych wręczył
„pierwszakom” uśmiechnięte słoneczka.
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Nowe tablice
W centrum miasta wymienione

zostały tablice z nazwami ulic. Dawne
niebieskie tablice zastąpiły nowe białe
z nazwami ulic w kolorze czarnym
oraz z herbem gminy. W pierwszej
puli zamontowano 163 tablice i 80
słupków. Są one trwalsze od po-
przedników, lepiej widoczne. Słupki
i wzmacniane ramki pokryte są lakie-
rem proszkowym, zaś tablice posiada-
ją folie odblaskowe. Wykonawcą jest
firma UTAL z Kobylnicy za cenę 35
tys. zł

CMYK

Ze szkolnego podwórka...
13 listopada 1971 r. Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie nadano imię Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego. Na pamiątkę owego wydarzenia każdego roku dzień ten obchodzony jest
w szkole niezwykle uroczyście. Pod datą 13 listopada w kalendarzu szkolnych uroczystości
od 33 lat niezmiennie pojawia się zapis: Święto Szkoły.

Ubrani w galowe stroje ucznio-
wie, przekraczając rankiem próg
szkoły, mieli świadomość, że dzień
ten będzie się znacznie różnił od
pozostałych dni w roku. I nie mylili
się, bowiem okazji do wzruszeń by-
ło wiele. Reprezentanci starszych
klas pod kierunkiem pań A. Domitr
i p. M. Karbownik przygotowali wi-
dowisko słowno-muzyczne złożone
w głównej mierze z wierszy K. K.
Baczyńskiego. Młodszym widzom
losy poety żołnierza przybliżył wy-
stęp trzecioklasistów, wychowan-
ków pani D. Jagnickiej. Mali artyści
zaprezentowali fragmenty wierszy
Baczyńskiego oraz pieśni wojenne
i powstańcze. Oprawą muzyczną
przedstawień zajęły się pani A. Ru-
cińska i pani A. Sambierska. Przed
tablicą pamiątkową zaciągnięto ho-
norową wartę. Przedstawiciele po-
szczególnych klas wyjechali na Po-
wązki, by tam na grobie poety zło-
żyć kwiaty i zapalić symboliczny
znicz. W czytelni panie bibliotekar-
ki M. Jędrzejewska i A. Rosłon zor-
ganizowały wystawę poświęconą pa-
tronowi. Ponadto wśród uczniów
klas 1-3 przeprowadzono konkursy
plastyczne: „Moje kwiaty dla K. K.
Baczyńskiego” i „Mały powstaniec”.

Na lekcjach rozmawiano o poecie,
czytano jego wiersze, oglądano film
z uroczystości nadania szkole imie-
nia. Wyjątkowość dnia podkreślili
także zaproszeni goście: kombatanci
- żołnierze AK - oraz p. J. Wieczo-
rek - emerytowana nauczycielka SP
5, wieloletnia opiekunka ceremo-
niału szkolnego, uczestniczka święta
sprzed 33 lat. 

Dziękując wszystkim za trud
i serce włożone w przygotowanie
uroczystości, pani A. Wiktorzak,
dyrektor SP 5, wyraziła nadzieję, że
Święto Szkoły stało się dla uczniów
okazją do przeżycia pięknej, niezwy-
kle interesującej lekcji wychowania

patriotycznego. 
I rzeczywiście, Święto Szkoły to

szczególny dzień w roku, w którym
łączy się społeczność szkolna,
w którym fragment najnowszej hi-
storii Ojczyzny poznaje nowe poko-
lenie Polaków. I być może nie jest
zbiegiem okoliczności to, iż ów
dzień przypada w listopadzie,
w miesiącu tak bardzo sprzyjającym
zadumie nad sensem życia, śmierci,
przemijania... 

Dorota Dąbrowska
Szkoła Podstawowa Nr 5

Dzień Seniora
Zarząd Miejski Polskiego

Komitetu Pomocy Społecznej w
Piasecznie zorganizował dla swoich
najstarszych podopiecznych uroczyste
spotkanie z okazji Dnia Seniora. 16
listopada w siedzibie stowarzyszenia
przy ul. Szkolnej przy poczęstunku
spotkali się pracownicy komitetu,
seniorzy, a także zaproszeni goście:
radni oraz ks. Henryk z parafii św.
Anny.

red.

Sztuka łączy
Nowy rok szkolny

dla uczniów Zespołu
Szkół Specjalnych
w Łbiskach rozpoczął
się bardzo pracowicie.
Już bowiem pod ko-
niec września w piase-
czyńskim Ośrodku
Kultury została zapre-
zentowana wystawa
ich prac plastycznych.
W dniu jej uroczyste-
go otwarcia zaprosze-
ni goście mieli możli-
wość podziwiania nie
tylko wytworów manualnych naszych
uczniów, lecz również poznali ich umiejęt-
ności aktorskie. Uczniowie przedstawili
bajkę pt.: „Królewna Śnieżka”, bajkę starą,
lecz w zupełnie nowej aranżacji, pełną za-
skakujących elementów i nowych postaci.
Gra młodych artystów była pełna radości
i spontaniczności, gdyż każdy z nich włożył
dużo serca w odgrywaną przez siebie rolę.
Zostało to szczególnie docenione przez pu-
bliczność długimi brawami. Na niektórych
twarzach oprócz uśmiechu pojawiły się
również łzy wzruszenia. 

Spektakl dostarczył niezapomnianych
przeżyć zarówno aktorom, jak i zgroma-
dzonej publiczności: sponsorom, przedsta-
wicielom starostwa oraz gminy, dyrekto-
rom szkół i przedszkoli, nauczycielom
i uczniom, przyjaciołom. Owocem tego
jednego spotkania były kolejne przedsta-
wienia Do naszej placówki przyjechali
uczniowie ze szkoły w Gołkowie i Chyli-
cach oraz przedszkolaki z przedszkoli w Za-
lesinku, Głoskowie i Jazgarzewie. 

Z kolei zainteresowanie, jakie wzbu-
dziły prace plastyczne, zachęciło nas do
szukania dalszych możliwości prezentowa-
nia ich szerszej publiczności. Dzięki życzli-
wości ks. Tadeusza Sowy 21 listopada od-
było się uroczyste otwarcie kolejnego wer-
nisażu, tym razem w nowym domu para-
fialnym przy kościele św. Anny w Piasecz-
nie. Wystawę tę można oglądać do 3 grud-
nia. Również w domu parafialnym odbyły
się dwa spektakle o Królewnie Śnieżce, na
które zostali zaproszeni uczniowie
SP nr 1 z Piaseczna oraz dzieci uczęszczają-
ce do piaseczyńskich przedszkoli. 

Spotkania z dziećmi z przedszkoli
i szkół są dla naszych uczniów bardzo waż-
ne. Tak jak każdy z nas, tak i oni, a może

szczególnie oni pragną akceptacji, słów
uznania, braw. Na każdy wytęp czekają
z niecierpliwością, a pytanie, jakie najczę-
ściej pada, brzmi „Czy nam się uda? '. I za-
wsze się udaje, bo nie może się nie udać.
A to dzięki tym wszystkim, którzy chcą się
wspólnie z nami bawić, rozmawiać, śmiać.
Dzielić tym, co dla naszych uczniów jest
najważniejsze: uśmiechem, zainteresowa-
niem, dobrym słowem. Mam więc nadzie-
ję, że ta kiełkująca dopiero współpraca
przerodzi się w stały element życia wszyst-
kich placówek, a tym, co będzie nas zawsze

łączyło, będzie sztuka. 
Na koniec pragnę gorąco podzięko-

wać w imieniu uczniów i pracowników
szkoły dyrektor Ośrodka Kultury w Pia-
secznie Pani Ewie Dudek oraz probosz-
czowi parafii św. Anny Księdzu Tadeuszo-
wi Sowie za pomoc w urzeczywistnianiu
idei integracji. Wyrazy wdzięczności skła-
dam również na ręce tych wszystkich, któ-
rzy nas nieustannie wspierają i otaczają
swoją życzliwością.

Dorota Cichocka-Zawada
Zespół Szkół Specjalnych w Łbiskach

Koncert słowno-muzyczny 

Walcząca Warszawa 1939-1944
W związku z przypa-

dającymi w tym roku 65.
rocznicą wybuchu II woj-
ny światowej i 60. roczni-
cą Powstania Warszaw-
skiego, 6 października
w szkole w Jazgarzewie
odbyła się uroczystość dla
lokalnej społeczności.
Oprócz uczniów, rodzi-
ców i grona pedagogicz-
nego na uroczystości
obecni byli zaproszeni go-
ście, w tym burmistrz Jó-
zef Zalewski. 

Na część artystyczną
złożyły się wiersze po-
święcone Warszawie i jej
bohaterom obrońcom
oraz pieśni i piosenki cza-
su wojny, a szczególnie te
z Powstania Warszawskiego, w wykonaniu
uczniów szkoły. Scenariusz imprezy napisała
nauczycielka historii Pani Sabina Kowalska,
która czuwała nad całością. Przygotowaniem
chóru szkolnego zajęła się Pani Ewa Woliń-
ska-Miżejewska, nauczycielka muzyki, zaś
dekoracje przygotowała Pani Katarzyna Ma-
zurczyk. 

Pani Sabina Kowalska przedstawiła refe-
rat „Bliscy a nieznani - absolwenci Szkoły
Podstawowej w Jazgarzewie w Powstaniu
Warszawskim”. 

Mieliśmy też okazję wysłuchać wspo-
mnień świadka i uczestnika wydarzeń sprzed

60 lat pana Feliksa Araka, absolwenta szkoły
z roku 1938. Opowiedział on zebranym
o swoich przeżyciach z okresu Powstania,
pierwszym dniu w niewoli niemieckiej oraz
dniu swoich 20. urodzin. Przedstawił obec-
nym, jak tragiczne były okoliczności śmierci
jego trzech kolegów z klasy zamordowanych
w bardzo bestialski sposób przez faszystów
w drugim dniu Powstania w majątku Pęcice. 

Wieczornica dostarczyła zebranym wie-
lu wzruszeń i uzmysłowiła, że pielęgnowanie
narodowej pamięci jest naszym zbiorowym
obowiązkiem.

Maria Ludwicka 
Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie

R E K L A M A

Feliks Arak opowiedział młodzieży
o przeżyciach z okresuPowstania
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10 lat Teatru Nic Pewnego

Niepewność i poszukiwanie 
W listopadzie 1994 roku z inicjatywy Anny Kolanowskiej powstał Teatr Nic Pewnego.
Dziesięć lat obecności Nic Pewnego to liczne nagrody na festiwalach teatralnych, jed-
nak przede wszystkim - ciekawe poszukiwania w sferze treści i formy spektakli.

Każdy spektakl jest inny
Teatr Nic Pewnego powstał z ini-

cjatywy Anny Kolanowskiej (reżyser
teatru) w roku 1994 jako grupa
warsztatowa. Na początku drogi spo-
tykano się, by pracować nad tak zwa-
nym warsztatem teatralnym uczestni-
ków grupy. Jednak przyznać trzeba, że
grupą warsztatową - w pewnym sensie
- pozostali do dzisiaj. Dlaczego?
Przede wszystkim dlatego, że kompo-
nowanie każdego ze spektakli zaczyna
się od działań warsztatowych. Gdy
znajdują tekst literacki, który pobudza
jej wyobraźnię, zaczyna się proces
komponowania spektaklu. Zdarza się,
że Anna przychodzi na spotkanie te-
atru i przedstawia aktorom jedną sce-
nę. Grupa tworzy wokół niej cały kli-
mat sceniczny. Skupia się na emo-
cjach, jakie ta scena wywołuje w każ-
dym z aktorów. Poszukuje dla tychże
emocji wyrazu w gestach, relacjach
między aktorami. Stara się znaleźć
formę plastyczną sceny. Jeżeli po
pewnym czasie grupa dochodzi do
wniosku, że te warsztatowe poszuki-

wania zaczynają przybierać odpowied-
nią formę, to rozpoczyna się praca nad
kolejnymi scenami z jednoczesnym
zachowaniem poprzednich spostrze-
żeń. Większość spektakli Teatru Nic
Pewnego to obecnie działanie pla-
styczno-teatralne. Zresztą taka for-
ma teatru realizowana jest od lat. Za
cel teatr stawia sobie poszukiwanie
i zabawę formą. Każdy spektakl te-
atru jest inny, w pracy Nic Pewnego
używa różnych technik w zależności
od tego, co aktualnie leży w sferze
zainteresowań i fascynacji grupy.
Wiele z nich później jest odrzuca-
nych, część wykorzystywana jest po-
nownie w poszukiwaniu własnego ję-
zyka porozumienia z widzem. Teatr
tworzy kameralne spektakle poetyc-
kie, plastyczne, rewie, happeningi,
performance, spektakle plenerowe,
akcje uliczne, spektakle taneczne
i inne. 

Wpływy impresjonizmu
Anna Kolanowska napisała kiedyś:

„Powinnam malować, ale nie umiem.
Komponuję więc swoje spektakle na
wzór impresjonistycznych malowideł.
Pozornie pospiesznie składam sceny,
przedkładając emocje nad realistyczny
wygląd”. Fascynację impresjonizmem
zauważyć można w wielu
przedstawieniach Nic Pewnego. 

Podstawą filozofii malarstwa im-
presjonistycznego była koncepcja świa-
ta pojmowanego jako seria pozorów
oraz subiektywizm łączący się z przeko-
naniem, że poznanie rzeczywistości
konkretyzuje się w przeżyciu jednostki.
Taką wizję świata tworzy Anna Kola-
nowska również w swoich spektaklach.
Na scenie dąży do utrwalenia wrażeń
jednostkowych. Aktorzy - już podczas
pracy nad spektaklem - starają się od-
najdywać swe doznania, nastroje i z te-
go materiału budują sceny, relacje z in-
nymi aktorami. Wiele jest w tym przy-
padkowości, tymczasowości i niepew-
ności. Osiągniecie pewnego rodzaju
niepewności jest w przypadku Teatru

Nic Pewnego cechą cha-
rakterystyczną. 

Rzec można, że
niepewność towarzyszy
od początku tworzeniu
Teatru Nic Pewnego.
Forma przedstawień jest
wynikiem poszukiwań,
nie jest tworzona w spo-
sób, który umownie moż-
na nazwać szkolnym.
Podczas prób nigdy nie
jest pewne, jaką ostatecz-
ną formę przyjmie spek-
takl. Wszystkie elementy
tworzące przedstawienie
komponowane są także
w sposób dość niepewny.
Światło, ruch sceniczny,
plastyka sceny, dźwięk są
wynikiem poszukiwań,
refleksji, emocji. W sfe-
rze treści reżyser również
pozostaję pod wpływem
słowa „niepewność”.
Niepewność ta jest za-
mierzona. Nigdy nie stara

się ustalić tego,  co każdy widz powi-
nien odebrać. Pozostawia dużą dowol-
ność interpretacji. Można zatem po-
wiedzieć, że zgodnie ze swoją nazwą
Teatr Nic Pewnego zrodzony jest z nie-
pewności. 

W programie do przedstawienia
„Klepsydry” w roku 1998 umieszczone
zostały słowa Adama Hanuszkiewicza:
„Teatr mój apeluje do wyobraźni”,
a przecież nic tak nie pobudza wy-
obraźni teatralnej jak właśnie niepew-
ność, nieoczekiwane zwroty fabuły,
„zawirowania” w sferze formy. O ła-
manej fabule, nieoczekiwanych zwro-
tach akcji możemy mówić w przypadku
spektaklu „W kwadracie, a czasem też
w prostokącie” z roku 2000. O tym
przedstawieniu w swej recenzji Kamil
Staniszek napisał: „Wszystko się zmie-
nia jak w kalejdoskopie, sceny wycisze-
nia zostają zmiażdżone dynamizmem
kolejnych. Widz czuje się jak na otwar-
tym morzu, zrywa się wiatr, pienią się
fale, lecz nagle wszystko cichnie, słoń-

ce wychodzi spomiędzy chmur, lustro
wody znów jest gładkie na tyle, że mo-
żemy ujrzeć w nim swoje odbicie.
Uspokojenie, krótki czas na przemy-
ślenia... i znów burza”. Myślę, że ten
cytowany przeze mnie fragment recen-
zji oddaje to, co Anna Kolanowska pra-
gnie zrobić, komponując spektakle.
Zależy jej na zbudowaniu klimatu nie-
pewności, pewnej grze uczuciami, na
pobudzeniu wyobraźni widza i spra-
wianiu, by towarzyszyły mu refleksje
i wzruszenia. 

Sztuka awangardowa
Andrzej Hausbrandt pisał o awan-

gardzie: „ (...) Awangarda burzy zarów-
no struktury formalne, jak intelektual-
ne, obala z równą nonszalancją kanony
estetyczne, jak i światopoglądowe, na-
rażając się po kolei wszystkim, wszyst-
kiemu...”. Tworząc Teatr Nic Pewnego
Anna Kolanowska chce dochować
wierności właśnie tym zasadom teatral-
nej sztuki awangardowej. Nic Pewnego
nie pretenduje do bycia prekursorem
w kształtowaniu metody pracy aktora
bądź w kwestii komponowania ele-
mentów spektaklu. Awangardowość je-
go polega na nierozerwalnym związku
z takimi pojęciami, jak: próba, ekspe-
ryment, doświadczenie, protest. Awan-
gardowość zachowana zostaje nie tylko
poprzez kształtowanie formy działań
plastyczno-teatralnych, ale przede
wszystkim przez poszukiwanie w treści
tekstów literackich źródła do podjęcia
dyskusji ze schematami myślowymi,
z przyjętymi zasadami. 

Interaktywne widowisko
Widz w Teatrze Nic Pewnego nie

ma narzuconej jedynie roli świadka,
nie jest biernym obserwatorem. Za-
wsze interesowało Annę Kolanowską
tworzenie bliskie teatrowi uczestnic-
twa, teatrowi wspólnoty. Od początku
przygotowywania spektakli odchodziła
od „zamknięcia” przedstawienia na
scenie kubicznej. Scena sferyczna, jaką
się posługuje, jest podstawą otwarcia
się na widownię. Otwarciu służy rów-
nież przykładanie dużej wagi do pojęcia
„dialog”. Dialog budowany jest nie za
pomocą słowa, lecz za pomocą próby
odnajdywania głębokich relacji między
aktorami. Aktorzy zaś starają się stwo-
rzyć pole dialogowe z widownią. Waż-
ne jest stworzenie sytuacji otwarcia się
widza na płynące ze sceny emocje, tre-
ści, refleksje. 

Oczekiwanie, że przedstawienia te-
atru mają podawać gotowe rozwiązania
nurtujących człowieka spraw, jest
błędne. Odbiera ono możliwość kon-
templowania rzeczywistości spektaklu.
Nade wszystko jednak przyczynia się
do zniszczenia podstawowego elemen-
tu, który towarzyszyć powinien per-
cepcji przedstawień. Jest nim dialog
prowadzony między sceną a widownią.
W momencie, gdy kultura zagrożona
jest tym, co mieści się przede wszyst-
kim w ramach produkcji masowej, to
właśnie teatr może spełniać istotną ro-
lę. Polegać może ona na swego rodzaju
walce o ludzką myśl. Spektakle Anny
Kolanowskiej tworzone są w poszuki-
waniu ludzi. „Szukanie człowieka” nie

jest niczym innym jak tylko pobudze-
niem widza do twórczego obcowania
ze sztuką, do kształtowania swej wraż-
liwości. Jest ono także ukazaniem tego,
że człowiek, by w pełni egzystować,
powinien kontemplować rzeczywi-
stość, walczyć o swą myśl. 

Podczas obcowania ze spektaklami
Nic Pewnego nieuniknione staje się za-
akceptowanie autonomiczności sztuki
teatru i praw reżysera do snucia wła-
snych wizji teatralnych. Z całą pewno-
ścią Anna Kolanowska tworzy teatr

niedopowiedzeń, w którym widzowi
przypada rola osoby odczytującej zna-
czenia poprzez analizę niekonwencjo-
nalnej formy spektaklu. 

Warsztaty dla dzieci
Oprócz Teatru Nic Pewnego Anna

Kolanowska prowadzi również warszta-
ty, których uczestnikami są dzieci. Dzię-
ki zajęciom teatralnym mogą nie tylko
poznać tajniki warsztatu aktorskiego. -
Zajęcia, które prowadzę, przede wszyst-
kim mają wpływ na rozwój dziecka jako
jednostki, dzieci uczą się otwartości wo-
bec siebie, pozbywają się uprzedzeń
i zahamowań, poznają świat uczuć - mó-
wi reżyserka. - Uczą się wiary w swoje
możliwości, odnajdują czasami ukryte
w nich samych talenty. Sztuka teatru,
jak wiadomo, godzi nas ze światem, cza-
sem nas z niego wyłącza lub uzupełnia
tenże świat, dlatego też stanowi istotny
czynnik, który służy zmniejszaniu kon-
fliktów między jednostką a otaczającą ją
rzeczywistością. Umożliwia psychice
odprężenie, wyłączenie ze zbyt dużych
stanów stresowych, jednym słowem
spełnia funkcję terapeutyczną.

Agnieszka Pindelska

Otwarcie sezonu kulturalnego 2002 - „Uśpieni”

CMYK

Sponsorzy:

Sklep Spożywczy „MAX”

ul. Puławska 9
JBK S. C. Sklep Spożywczy

Jacek Salecki
Sklep Mięsny ul. Chyliczkowska 2
Bożena i Adam Rozbiccy

Otwarcie sezonu kulturalnego 2002 - „Chwile codzienne II”

Repertuar teatru 
„Nic Pewnego”

Dotychczas powstały: „Jak Gy-
om został starszym Panem” wg baj-
ki Leszka Kołakowskiego (1995),
„Sowa Minerwy wylatuje o zmierz-
chu” wg Witkacego (1995), „Do-
kąd idziemy” wg „Szłość samojed-
no” (1996), „Próby czyli ludzie na
moście” wg Wisławy Szymborskiej
(1997), „Za dużo nut” - spektakl
plenerowy (1997), „Narodziny
słońca” - spektakl plenerowy
(1997), „Cienie” - spektakl plene-
rowy (1997), „Warkoczykiem oczu
nie przesłonisz” wg Wisławy Szym-
borskiej, Tomasza Titkowa, Haliny
Poświatowskiej (1998), „9 panie-
nek i kilka piosenek” - rewia
(1998), „Klepsydry” - działania pla-
styczno-teatralne (1999), „Chwile
codzienne” - spektakl plenerowy, „
Świętojanki” - obrzęd nocy święto-
jańskiej (1999), „W kwadracie
a czasem też w prostokącie”- scen.
Sławomir Woźniak (2000), „Naro-
dziny dobra i zła”- spektakl plene-
rowy (2000), „Imieniny u Aliny” -
spektakl plenerowy (2000), „Bal
w sklepie z zabawkami” - spektakl
plenerowy (2000), „Opowieść Bo-
żonarodzeniowa” - spektakl pla-
styczny (2000), „ Gdzie ci mężczyź-
ni” wg Fredry, „Seans” wg Witkace-
go, „Romeo i Julia” - spektakl ple-
nerowy, „Światłowstręt” - spektakl
plenerowy, „Papierowy świat”
(2001), „Uklatkowienie” (2002),
„Uśpieni” reż. Monika Iwanow
(2002), „Negatywka” reż. Monika
Iwanow (2003), „Gra o człowieku”
(2003), „Po co Pan Bóg dał ludziom
święta” (2003), „Kołysanki”
(2004), „Madonny” (2004), „Szoł-
-łoł” (2004), „Bajka o smutnej kró-
lewnie” - integracyjna, interaktywna
dla dzieci.

Anna Kolanowska - założycielka i reżyser
teatru Nic Pewnego
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ZARZĄDZENIE nr KB-0151-12/2004
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 17.11.2004 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 15000 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 Dzien-
niku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i w biuletynie informacyjnym Miasta i Gminy Piaseczno „Gazeta Piase-
czyńska” oraz przez wywieszenie
na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy. 

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykaz nieruchomości
stanowiących własność Gminy Piaseczno

przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2000 r., poz.
543 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno poda-
je do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego:

1. nieruchomość niezabudowana, położona w Piasecznie przy ul.
Okulickiego, oznaczona nr ew. 12/31 o powierzchni 580 mkw.,
obręb 18, uregulowana w księdze wieczystej nr KW nr 298007. 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu
miasta Piaseczno przedmiotowa działka w swej części południowej położo-
na jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę przemysłowo - składową
i usługową. Północna część działki znajduje się w liniach rozgraniczających
projektowanego poszerzenia pasa drogowego ulicy Okulickiego, która jest
drogą wojewódzką. 

Cena nieruchomości - 122 496,00 zł plus VAT

2. nieruchomość zabudowana budynkiem warsztatowo-socjalnym o po-
wierzchni użytkowej 132,80 mkw., położona w Piasecznie przy 
ul. Technicznej, oznaczona nr ew. 10/4 o powierzchni 972 mkw., obręb
21,  uregulowana w księdze wieczystej KW nr 243019 i KW nr 24304

Działka jest ogrodzona siatką metalową, posiada dwa wjazdy. Przy bra-
mie od strony wschodniej jest kanał do naprawy samochodów. Do działki
doprowadzona jest linia telefoniczna, energia elektryczna, siła i instalacja
odgromowa, zasilanie w wodę z własnej studni, kanalizacja lokalna - szam-
bo. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
tego rejonu miasta Piaseczna działka położona jest na terenie przeznaczo-
nym pod zabudowę przemysłwo-składowo-usługową, poza strefą ochronną
od gazociągu wysokiego ciśnienia. 

Cena nieruchomości - 286 260,00 zł plus VAT

Powyższe działki mogą być zagospodarowane zgodnie z obowiązującym
planem zagospodarowania przestrzennego. Osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu tych nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt.
1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć wniosek
o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 31.12.2004 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospo-
darki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie
przy ul. Kościuszki 5, parter, pok. 21 i 22, w godzinach od 8 -16.

Wykaz nieruchomości podany zamieszczony jest także na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, a także na stronie
internetowej www.piaseczno.eobip.pl 

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.

PUK-nęło pięć lat!
Już od pięciu lat sprząta ulice, wywozi nieczystości, odśnieża, konserwuje zieleń,
ale także bierze czynny udział w życiu społecznym na naszym terenie spółka
PUK SITA Piaseczno, której współwłaścicielem jest gmina Piaseczno. Firma z ro-
ku na rok przynosi coraz większe zyski do budżetu gminy.

Jakie były początki...?
W grudniu 1999 roku władze gmi-

ny Piaseczno zawiązały spółkę z o.o.
z firmą ASMA, świadczącą usługi w za-
kresie oczyszczania miasta. Firma z bel-
gijskim kapitałem posiadała niezbędną
wiedzę i doświadczenie w zakresie go-
spodarki komunalnej, a co najważniej-
sze kapitał i profesjonalny sprzęt. Gmi-
na posiadała teren na ul. Technicznej
6 - zapuszczoną i zniszczoną bazę po by-
łym Zakładzie Gospodarki Komunalnej,
który został rozwiązany w połowie lat
90. Przez kilka lat korzystała z niej pry-
watna firma świadcząca usługi komu-
nalne na rzecz gminy. Z jakości świad-
czonych przez tę firmę usług nie była
zadowolona ani gmina, ani jej miesz-
kańcy. Stąd powstał pomysł by wyko-
rzystując posiadany majątek powołać
spółkę z udziałem gminy, przez co
zwiększy się jej wpływ zarówno na ja-
kość i ceny usług.

Władze gminy wraz z firmą ASMA
powołały Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych spółkę z o.o., w której obie
strony mają po 50 proc. udziałów. Kapi-
tał zakładowy spółki wyniósł 3 mln zł.
Firma ASMA wniosła do spółki sprzęt
specjalistyczny o wartość1 mln zł oraz
500 tys. zł wkładu gotówkowego, zaś
gmina Piaseczno bazę przy ul. Technicz-
nej 6, której wartość wynosiła 1,5 mln zł.

W 2003 roku, firma ASMA weszła
w skład znanego na całym świecie hol-
dingu SITA, a nazwa piaseczyńskiej fir-
my zmieniona została na Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych sSITA Pia-
seczno spółka z o.o. 

Spółka dzisiaj
W pierwszym rok swojej działalno-

ści spółka zanotował straty, jednak ko-
lejne lata to dynamiczny rozwój firmy,
której kapitał w tym czasie wzrósł do

ponad 5 mln zł, zaś ilość zawartych
umów stałych na wywóz nieczystości
wzrosła 2,5 krotnie. Jest to duży wzrost
zważywszy, że firma działa w warunkach
wolnego rynku. 

Przez pierwsze 3 lata dochody spół-
ki kierowane były na rozwój przedsię-
biorstwa, zwłaszcza na zakup sprzętu
i remont bazy. W tym roku wybudowa-
na została na terenie bazy hala o pow.
1200 mkw. w której przechowywany

jest cały sprzęt, a trzeba zaznaczyć, że
w ciągu tych 5 lat przybyło w firmie
6 nowych pojazdów, w tym m.in. "od-
kurzacz uliczny". Na terenie bazy wyre-
montowane zostało także biuro i zaple-
cze socjalne, zaś w nadchodzącym roku
planowana jest wymiana ogrodzenia
i drugi etap remontu nawierzchni. 

Obecnie po przetargu, firma SITA
Piaseczno obsługuje gminę Piaseczno
w zakresie utrzymania czystości i po-
rządku oraz konserwacji zieleni.

W 2003 roku po raz pierwszy na
rzecz gminy przekazana została przez spół-
kę dywidenda w wysokości 195 tys. zł.
W tym roku dywidenda będzie większa.

Mecenat PUKu
Od początku swojej działalności spół-

ka włącza się aktywnie w życie kulturalne
i sportowe gminy - wspierając finansowo
różne imprezy oraz inicjatywy. Współpra-
cuje w tym zakresie z Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Kultury, Gminnym Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji, klubami sporto-
wymi, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz
placówkami oświatowymi. Niezależnie od
wsparcia finansowego firma nieodpłatnie

zabezpiecza utrzymanie porządku w czasie
imprez plenerowych i festynów organizo-
wanych w naszej gminie. 

Władze spółki
Spółka zatrudnia 29 osób. Skład

członków rady nadzorczej adekwatny jest
do udziałów jej właścicieli. Przewodni-
czącym w sześcioosobowej radzie nad-
zorczej jest przedstawiciel gminy (Ro-
man Łapczyński), ponadto gminę repre-
zentuje dwóch członków rady (Włodzi-
mierz Rasiński, Ryszard Trzciński). Pre-
zesem zarządu spółki jest przedstawiciel
firmy SITA (Jerzy Nagórski), zaś jego za-
stępcą przedstawiciel gminy (Julian Go-
dos). Taka organizacja gwarantuje, że
polityka prowadzona przez firmę jest
zgodna z zamierzeniami władz gminy.

Z okazji jubileuszu życzymy spółce
PUK SITA Piaseczno dalszego rozwoju,
ku zadowoleniu obsługiwanych przez fir-
mę mieszkańców.

Jakie korzyści ze spółki
ma gmina Piaseczno?
- Jak już zostało wspomniane SITA
Piaseczno świadczy usługi na rzecz gminy
Piaseczno i jej mieszkańców. Jakość tych
usług stoi na dobrym poziomie, a stan
czystości w gminie stale się poprawia. 
- Od dwóch lat spółka przekazuje gmi-
nie część zysków w postaci dywidendy,
która w zeszłym roku wyniosła 195 tys. zł
- 40 tys. zł wpływa co roku od fir-
my do gminnego budżetu z tytułu
różnych innych rozliczeń (m.in. pra-
wo do wykorzystywania herbu gmi-
ny), w tym wspierania akcji promo-
cyjnych gminy 
- SITA Piaseczno, każdego roku
przekazuje do gminnego budżetu z ty-
tułu podatków kilkadziesiąt tysięcy zł
- Od czasu powołania spółki po-
dwoił się prawie jej majątek, a więc
po części majątek gminy.
- Firma wspiera przedsięwzięcia
kulturalne, sportowe i oświatowe
w naszej gminie.
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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 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

Janusz Piechociński dyżur pon. 9-10, biuro pon.-wt. 9-12
ul. Ludowa 1, tel. 756 74 83

Radna Województwa
Mazowieckiego 
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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 deszczowej w ulicach: Al. Pokoju, Wilanowska, Polna
zlokalizowanych na terenie Zalesia Dolnego i Wólki Kozodawskiej.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: kanalizacja deszczowa o dł. ok. 1,1 km i w zakresie średnic od O 400 do O 600m dla odwodnienia ulic:
Al.Pokoju, Wilanowska, Polna z odprowadzeniem ścieków deszczowych do rzeki Jeziorki poprzez  urządzenia podczyszczające.

Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych
Termin realizacji (wymagany, pożądany) - 15.06.2005. 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. Dostępne do 08.12.2004. Termin składania ofert upływa 08.12.2004. godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.12.2004 godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i art. 22 Prawa Zamówień Publicznych, spełniający warunki
dodatkowe wymienione w SIWZ; przedstawienie referencji potwierdzających wykonanie dwóch prac projektowych kanalizacji o
porównywalnym zakresie do przedmiotu zamówienia. Termin związania  ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert

Zaopiekuj się mną

Chętnych, którzy chcieliby zaopiekować się pieskiem zapraszamy do
lecznicy weterynaryjnej „ANDA” w Chylicach, ul. Długa 8. Do przygarnię-
cia jest kilkanaście piesków, głównie szczeniaki. Pieski są zadbane, zaszcze-
pione i odrobaczone. Czynne pon-sob w godz. 10-18 Tel. 754 09 75. 

Ogłoszenie

Żłobek Miejski w Pia-
secznie zatrudni dyplomo-
waną opiekunkę dziecięcą
(po Liceum Medycznym). 

Szukamy osoby dyna-
micznej, kreatywnej, mają-
cej dobry kontakt z małymi
dziećmi - najchętniej z Pia-
seczna i okolic.

Tel. 756-78-55.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Poseł na Sejm RP

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 z pózn. zmian.) 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 grudnia 2004 r. o godz. 9 w sali
Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 odbędzie się sesja Rady Miejskiej
w Piasecznie, której przedmiotem będzie zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna
obszaru ograniczonego ulicami: Pomorską, Konopnickiej, Redutową, Graniczną, przedłużeniem ul. Granicznej do Al. Brzóz, rzeką Je-
ziorką, torami Kolei Radomskiej i ul. Sienkiewicza, Etap II, realizowanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
284/XVII/99 z dnia 1 grudnia 1999 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę-
ści miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Pomorską, Konopnickiej, Redutową, Graniczną, przedłużeniem ul. Granicznej
do Al. Brzóz, rzeką Jeziorką, torami Kolei Radomskiej i ul. Sienkiewicza, uchwały Nr 378/XVII/03 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
4 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 284/XVII/99 z dnia 1 grudnia 1999 oraz uchwały Nr
403/XVIII/2003 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej w Pia-
secznie Nr 378/XVII/03 z dnia 4 grudnia 2003. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
Józef Zalewski

KOMUNIKAT
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999, Nr 15,
poz. 139 ze zm.) oraz art. 85 ust. 2 Ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.
U. Nr 80 poz. 717 z 10.05.2003 r. ze zm.) podaje się do pu-
blicznej wiadomości, że dnia 16 grudnia 2004r. o godz.
9 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie odbędzie się se-
sja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie rozpatrzenie za-
rzutów i protestów zgłoszonych do projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pia-
seczna Śródmieście Etap II, realizowanego na podstawie
Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 904/XLII/2001
z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do zmiany
w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Piaseczno i Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
341/XVI/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie sposobu
wykonania Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
904/XLII/2001 z dnia 27 czerwca 2001r 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

KOMUNIKAT
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. o zagospodarowaniu przestrzennym (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 i 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 przestrzen-
nym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z 10.05.2003 r.) podaje się do publicznej wiadomości, że
dnia 16 grudnia 2004r. o godz. 9 w sali konferencyj-
nej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Ko-
ściuszki 5 w Piasecznie odbędzie się sesja Rady Miejskiej,
której przedmiotem będzie rozpatrzenie zarzutów i prote-
stów zgłoszonych do IV ETAPU projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego części wsi BOGAT-
KI podjętego uchwałą Rady Miejskiej Nr 165/X/99 z dnia
26.05.1999 r. oraz Nr 251/XIII/2003 Rady Miejskiej z dnia
28.08.2003 r. 

Andrzej Swat
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
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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
GRUDZIEŃ 2004

3.12. godz. 18.00 - wernisaż wystawy malarstwa grupy COMMUNIO GRAPHIS
Wystawę można oglądać do końca grudnia. Wstęp wolny

4.12. godz. 19.00 - SPOTKANIA LUDZI Z MGŁY 
Tomek Wachnowski "Śniegowice". Wstęp 10 złotych

5.12. godz. 15.00 - MIKOŁAJKI DLA DZIECI spektakl "Szewczyk Dratewka"
zabawy i konkursy dla dzieci. Wstęp wolny

7.12. godz. 19.00 - koncert jazzowy Zbigniew Wegehaupt Quartet w składzie:
Jerzy Małek - trąbka, Marcin Masecki - fortepian, 
Zbigniew Wegehaupt - kontrabas, Sebastian Frankiewicz 
- perkusja. Wstęp 10 złotych

11.12. godz. 19.00 - Leżakowe kino KULTURALNY MARIAN. Wstęp 8 złotych
14.12. godz. 18.00 - promocja tomiku poezji Katarzyny Sioćko
17.12. godz. 11.00 - koncert Filharmonii Narodowej - Estrada Kameralna. Wstęp 4 zł
17.12. godz. 19.00 - ŚWIECZOWISKO - KOLĘDOWISKO. Wstęp wolny
18.12. godz. 17.30 - koncert kolęd w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego

Wstęp wolny

Terminarz Imprez Sportowych - GOSiR/ grudzień 2004

2.12 13.00 Mistrzostwa gminy szkół podstawowych 
w Unihokeju SP Gołków - dziewczęta

3.12 13.00 Mistrzostwa gminy szkół podstawowych 
w Unihokeju SP Gołków - chłopcy 

16.00 Mecz koszykówki chłopców, (1991) GOSiR
4.12 9.00 Kursokonferencja trenerów piłki nożnej GOSiR

17.30 Mecz koszykówki seniorzy: Piaseczno - Żyrardów GOSiR
5.12 9.00 VI Mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym amatorów GOSiR

10.00 Mecz tenisa stołowego chłopców, III i V liga GOSiR
17.30 Mecz koszykówki, juniorzy: Piaseczno - Polonia W-wa

GOSiR
6.12 13.00 Mistrzostwa gminy gimnazjów

w Unihokeju SP Gołków - dziewczęta
7.12 13.00 Mistrzostwa gminy gimnazjów

w Unihokeju SP Gołków - chłopcy
8.12 13.00 Mistrzostwa powiatu szkół podstawowych

w Unihokeju SP Gołków - dziewczęta
9.12 13.00 Mistrzostwa powiatu szkół podstawowych

w Unihokeju SP Gołków - chłopcy
10.12 14.00 Uroczyste zakończenie gminnego roku sportowego GOSiR
11.12 8.00 III Mikołajkowy turniej piłki nożnej chłopców, 

(1993) GOSiR
17.30 Mecz koszykówki, seniorzy: Piaseczno - Radom

12.12 8.00 I Gwiazdkowy turniej piłki nożnej chłopców, (1991) GOSiR
18.00 Mecz koszykówki, seniorki: Piaseczno - Warszawa GOSiR

13.12 13.00 Mistrzostwa powiatu gimnazjów w Unihokeju GOSiR
14.12 13.00 Mistrzostwa powiatu gimnazjów

w Unihokeju GOSiR - chłopcy
15.12 13.00 Mistrzostwa powiatu szkół średnich w koszykówce

GOSiR - dziewczęta
16.12 13.00 Mistrzostwa powiatu szkół średnich

w koszykówce Gim. Nr 2 - chłopcy
18.12 8.00 Turniej piłki nożnej chłopców (1990)

o Puchar Wydziału Szkolenia MOZPN GOSiR
18.00 Mecz koszykówki niepełnosprawnych:

Konstancin - Łódź GOSiR
19.12 9.30 Mecz Koszykówki Niepełnosprawnych:

Konstancin - Łódź GOSiR
11.00 Mecze tenisa stołowego chłopców, III i V liga GOSiR

Mecz koszykówki, juniorzy: Piaseczno - Radom GOSiR

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Sikorskiego 20

CMYK

Wiersze młodej poetki
Maria Dominik, pseudonim

„Majka”, jest młodą, dobrze zapo-
wiadającą się poetką z Chylic.
Obecnie jest uczennicą II klasy LO
w Piasecznie. Brała do tej pory
udział w dwóch ogólnopolskich
konkursach poetyckich, a w 2003
roku dzięki wsparciu Zespołu
Szkół w Chylicach ukazał się jej
„Tomik poezji codziennej”. Na
bogatą twórczość młodej poetki
składa się ponad sto utworów,
w których poszukuje odpowiedzi
na istotne dla każdego dorastające-
go człowieka pytania.

Ściana 
Błogosławiony pokój, 
kwiaty wznoszące głowy do słońca 
w ciszy poranka, 
nieprzerwany świstem kuli spokój, 
przecież ktoś gdzieś patrzy na spaloną ziemię
i stąpa po zakrytych nocą minach, 
które nie chcą w kwiaty się zmienić, 
przecież słońce wschodzi 
gdzieś w czarnym woalu, 
a kolejny dzień się rodzi 
w ludzkim żalu, 
błogosławiony pokój, 
który gwiazdy wieczorne przemienia 
w marzenia
i co roku, jak artysta, na nowo nas rzeźbi, 
powoli zmienia. 

Zgaszony ogień
Ty tylko przechodzisz przez pokój, jak światło, 
szybko, bezszelestnie, 
trwa nienaruszony spokój
długo, jakby wiecznie, 
nie ma już twoich oczu, włosów, uśmiechu, 
tylko ślepa błyskawica, 
która pędzi byle gdzie, 
skryłeś się za myślą, 
czy tu jeszcze jesteś?, 
Drogi Śnie, Maro Bezpowrotna, Chwilo Ulotna, 
po co wchodziłeś za kotarę czasu?, 
zgubiłeś się, nie mając już serca, 
zgubiłeś się, jak podróżnik bez kompasu, 
chciałabym cię zawrócić 
z długiej drogi, 
lecz ty nie powrócisz, 
jak raz zgaszony ogień.

Akcja „Kibic”
W Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie 17 listopada odbyło się spotkanie pił-
karzy Polonii Warszawa z uczniami biorącymi udział w akcji „Kibic”. Impreza
miała na celu popularyzację piłki nożnej oraz przybliżenie historii i osiągnięć
KSP Polonia Warszawa.

Młodych piłkarzy: Pawła Kieszka,
Pawła Głowackiego, Krzysztofa Bąka
oraz towarzyszącego im rzecznika praso-
wego klubu powitała na sali gimnastycz-
nej dyrektor szkoły Anna Wiktorzak. 

Następnie zawodnicy zaprosili
uczniów do udziału w różnych kon-
kurencjach polegających na rywaliza-
cji sportowej, takich jak: slalom pił-
karski, żonglerka, strzały na bramkę
oraz mecz uczniowie - piłkarze. 

Po zakończeniu rozgrywek za-
wodnicy odpowiadali na pytania za-
dawane przez uczniów oraz wręczy-
li pamiątkowe plakaty drużyny ze
swoimi autografami. 

Spotkanie zakończyło się wspól-
nym zdjęciem uczniów, piłkarzy
i nauczycieli.

Organizatorami imprezy
pod hasłem akcja „Kibic” byli na-
uczyciele wychowania fizycznego:

Mariusz Brzozowski, Artur Czubac-
ki i Bogdan Zieliński. 

Szkoła Podstawowa Nr 5

18.11.2004
rano w Pia-
secznie zginął
duży, czarny,
młody mie-
szaniec po-
dobny do
owczarka. 

Na znalazcę czeka nagroda. 
Tel. 716 74 40, 0 502 062 104

Poszukuję

Puchar Jesieni

W pierwszy listopadowy weekend w Piasecznie odbyły się dwie próby
rajdowe Konkursowej Jazdy Samochodowej „Puchar Jesieni”. Impreza
składająca się z dziewięciu prób była kolejną rundą Mistrzostw Okręgu
Warszawskiego PZM w Pucharze Kierowców Amatorów. Próby przepro-
wadzono na terenie byłej zajezdni autobusowej przy ul. Energetycznej oraz
na piaseczyńskim targowisku.

WOŚP 2005

PIASECZNO

Ośrodek Kultury przyjmuje zgło-
szenia kandydatów na wolonta-
riuszy Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Informacje -

Kasia Hernik
756 76 00 
737 10 52
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