
Szanowni Mieszkańcy! 
Rok temu Zarząd Transportu

Miejskiego w Warszawie zażądał pra-
wie 2 mln zł bez żadnych konkretnych
kalkulacji dotyczących poszczególnych
linii. Po roku zmniejszył wymaganą su-
mę do 1 mln. Znów nie przedstawił
szczegółowych kalkulacji, domaga się
jednak podpisania porozumienia,
w którym zobowiążemy się do zapłace-
nia tych pieniędzy. 

Władze Piaseczna zdają sobie
sprawę z konieczności utrzymania
połączeń autobusowych z Warszawą.
Mieszkańcy muszą mieć zapewniony
dojazd do swojej szkoły czy pracy
i nikt nie chce likwidacji „siedemset-
ek”. Naszym zdaniem ZTM także po-
winno zależeć na utrzymaniu linii do
Piaseczna, ponieważ nie są one defi-
cytowe w przeciwieństwie do wielu
linii w Warszawie. 

1. ZTM nie przedstawił szczegóło-
wych wyliczeń. Dlaczego najpierw były
2 mln, teraz 1 mln? A dlaczego nie
250 tys. zł? Milion złotych to duże jak

na gminę Piaseczno pieniądze. O tyle
mniej wydamy na inwestycje: kanaliza-
cję, budowę nowych dróg czy szkół.
W związku z tym warto wiedzieć, czy
rzeczywiście autobusy do Piaseczna
jeżdżą puste i straty są aż tak duże. 
2. Domagamy się informacji o wyso-
kości planowanych przez ZTM podwy-
żek (ZTM zapowiada podwyżki od
1 kwietnia, a na podpisanie porozu-
mień dał czas do 31 marca. Czy to tyl-
ko przypadkowa zbieżność dat?). 
3. Chcemy mieć wpływ na jakość
połączeń. Jeżeli mieszkańcy Piasecz-
na mają dopłacać do wspólnego bu-
dżetu warszawskiego ZTM (pośred-
nio przez budżet gminy i bezpośred-
nio w postaci biletu), powinni mieć
prawo do wyższego standardu usług:
nowszych, czystszych oraz wietrzo-
nych (latem) i ogrzanych (w zimie)
autobusów, a także szybszych połą-
czeń z Warszawą. 

Burmistrz ogłosił konkurs ofert, aby
zorientować się, czy jest w ogóle możli-
wość zorganizowania komunikacji auto-

busowej o tym sa-
mym lub wyższym
standardzie za niż-
szą cenę. Warun-
kiem ewentualnego
w p r o w a d z e n i a
przewoźnika nieza-
leżnego od ZTM
jest założenie, że ce-
na biletu miesięcz-
nego w prywatnym
autobusie na trasie
Piaseczno - Warsza-
wa plus cena mie-
sięcznego biletu
ZTM na wszystkie
linie miejskie bę-
dzie w sumie niższa
niż miesięczny bilet
sieciowy na linie podmiejskie. 

Zarząd Transportu Miejskiego po-
traktował ogłoszenie konkursu jako ele-
ment negocjacji i prawdopodobnie
w odpowiedzi na konkurs wydał ulotki,
w których próbuje zmobilizować Pań-
stwa do wywarcia nacisku na władze
gminy. Liczymy, że prezydent Warsza-

wy rozumie nasze intencje. Nie chcemy
zrywać współpracy z ZTM, chcemy tyl-
ko, aby współpraca była oparta na part-
nerskich zasadach. Deklarujemy wolę
prowadzenia rozmów i chęć podpisania
kompromisowego porozumienia. 

Andrzej Swat 
wiceburmistrz miasta i gminy

Burmistrz miasta i gminy nie
mógł bez wiedzy Rady Miejskiej
zdecydować o podpisaniu porozu-
mienia o tak dużych konsekwen-
cjach finansowych. Aby mieć jakie-
kolwiek porównanie i przedstawić
radzie ewentualne inne możliwości
organizacji transportu autobusowe-
go, 12 stycznia burmistrz gminy za-
prosił zainteresowane firmy do skła-
dania ofert i propozycji organizacji
połączeń autobusowych z Warsza-
wą, a 14 stycznia zorganizował spo-
tkanie z przedstawicielami 18 pod-
warszawskich gmin oraz delegacją
z Zarządu Transportu Miejskiego.
Dyskusja pokazała, że wszystkie
gminy są takiego samego zdania:
„Chcemy płacić za usługi transpor-
towe, ale chcemy płacić uczciwie -

tyle, ile się należy” - jednogłośnie
stwierdzili wójtowie i burmistrzo-
wie gmin. ZTM przedstawił każdej
gminie z osobna sumę z groźbą
wstrzymania komunikacji w razie jej
nieuiszczenia. Na dodatek na ofi-
cjalnych stronach internetowych
ZTM dostępne są nowe cenniki bi-
letów ważne od 1 kwietnia (cena
30-dniowego biletu sieciowego
wzrosnąć ma z 90 do 120 zł!!!).
Część gmin nie chciała ryzykować
i podpisała umowy, ale tylko na
okres trzech miesięcy. Inni, w tym
gmina Piaseczno, czekają na poważ-
ne potraktowanie mieszkańców
i przedstawienie rzeczywistych
kosztów i ewentualnych strat na tra-
sach „siedemsetek”. - Nie może być
tak, że kosztem odkładania naszych

pilnych inwestycji Warszawa łata
swój budżet - twierdzą władze gmi-
ny. - Chcemy i będziemy płacić za
konkretną usługę, dlatego trzeba
kontynuować negocjacje i wywal-
czyć gwarancję, że płacąc, będziemy
mieli wpływ na jakość obsługi. 

Konkluzją spotkania samo-
rządowców była zgoda przedsta-

wicieli wszystkich gmin na za-
proszenie na kolejne spotkanie
17 lutego prezydenta Warszawy
Lecha Kaczyńskiego oraz prze-
wodniczącego Rady Warszawy
Wojciech Kozaka, aby wypraco-
wać kompromisowe rozwiąza-
nie. 

Red.
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Sprawozdanie z 19 sesji
Rady Miejskiej        ● s. 2

gazeta dostępna jest też
w formacie pdf 

na stronie 
www.gmina-piaseczno.pl

Informator
● s. 7

Honorowi Obywatele
Piaseczna        ● s. 5

Jedność kontra PCU
● s. 3

Komunikaty
● s. 6

Sprawozdanie z pracy
burmistrza          ● s. 2

Jubileusz Teatru 
Nie Na Temat          ● s. 8

Terminarz imprez
sportowych         ● s. 8

Podchody komunikacyjne

Na pytanie o dokładne wyliczenia przedstawiciele ZTM nabierają wody w usta.

W połowie grudnia Zarząd Transportu Miejskiego
przysłał projekt porozumienia, w którym gmina zo-
bowiąże się do dopłat na rzecz komunikacji w wyso-
kości prawie 1 mln zł rocznie, a następnie wymówił
z dniem 1 stycznia umowę na obsługę komunikacyj-
ną gminy Piaseczno.

Czy „siedemsetki” rzeczywiście przynoszą straty?

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński
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Sesję, która odbyła się 29 stycznia,

otworzył i prowadził przewodniczący
Rady Miejskiej Józef Wierzchowski. 

Przed rozpoczęciem obrad tytuł Ho-
norowego Obywatela Gminy Piaseczno
nadano pani Ewie Bagieńskiej i panu Wło-
dzimierzowi Bagieńskiemu (czyt. s. 5). 

Na wstępie sprawozdanie z prac kie-
rownictwa przedstawili: przewodniczący
Rady oraz wiceburmistrz Andrzej Swat. 

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

W pierwszej części obrad radni
uchwalili plan zaopatrzenia w ciepło
Piaseczna. Uchwalenie tego planu po-
zwoli w sposób racjonalny gospodaro-
wać ciepłem w zasięgu kotłowni miej-
skiej, wskazuje też na miejską kotłow-
nię jako źródło ciepła dla nowo powsta-
jących obiektów. 

Następnie radni wyrazili zgodę na
pokrycie odszkodowania za grunty sta-
nowiące drogę gminną działką o po-
wierzchni 600 m. kw. położoną we wsi
Łbiska należącą do gminy Piaseczno. 
W dalszej części obrad radni przyjęli
uchwałę w sprawie wyrażenia opinii na
temat rozporządzenia wojewody mazo-
wieckiego w sprawie utworzenia obsza-
ru ograniczonego użytkowania wokół
Portu Lotniczego Warszawa Okęcie.
W uchwale m. in. stwierdzono, że ww.
rozporządzenie nie zawiera zapisów do-
tyczących obowiązku i zasad wypłacania
odszkodowań oraz z uwagi na koniecz-
ność uwzględnienia warunków rozpo-
rządzenia w miejscowych planach zago-
spodarowania przestrzennego faktyczne
koszty wprowadzenia obszarów ograni-
czonego użytkowania obarczą gminę. 

Kolejne trzy uchwały Rady dotyczyły
zmian uchwały RM w Piasecznie
o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Kamionki i uchwał w spra-
wie przystąpienia do zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego części Woli Gołkowskiej i części
Jazgarzewa. 

Ostatnimi dwoma uchwałami Rada
przyznała dotacje dla niepublicznych
przedszkoli i szkół z terenu gminy. 
Po wolnych wnioskach i odpowiedziach
na interpelacje sesję zakończono. 

Pełny protokół z sesji Rady Miej-
skiej oraz uchwały dostępne są
na stronie internetowej:
www.piaseczno.eobip.pl 
www.gmina-piaseczno.pl 

Sprawozdanie z 19. sesji Rady Miejskiej

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

30 grudnia na naradzie kierowniczej
omówiono i przyjęto ofertę Narodowej
Agencji Poszanowania Energii SA dotyczą-
cą wykonania dwóch opracowań: 

1) Audytu energetycznego Szkoły nr
6 wykonanego zgodnie z Ustawą o wspiera-
niu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
Audyt określi racjonalny zakres prac termo-
modernizacyjnych w szkole, których realiza-
cja przyczyni się do złagodzenia napiętego
bilansu ciepła kotłowni szkolnej. Wykona-
nie audytu jest ponadto warunkiem starania
się o wszystkie formy preferencyjnego fi-
nansowania, w szczególności o premię ter-
momodernizacyjną. Koszt opracowania wy-
nosi 6 tys. zł + VAT, zaś termin wykonania
to 21 dni od daty podpisania umowy. 

2) Koncepcji obniżenia zużycia ciepła
w GOSIR wraz z ekspertyzą dotyczącą możli-
wości poprawy działania systemu wentylacji. 
Praca ta będzie obejmowała: 
- wykonanie pomiarów mających na ce-
lu określenie przyczyn wadliwego działania
wentylacji w hali sportowej, 
- propozycję i analizę ekonomiczną
działań naprawczych, 
- analizę techniczno-ekonomiczną moż-
liwości zastosowania odnawialnych źródeł
energii do zaopatrzenia w ciepło obiektów
GOSIR, w tym: kolektorów słonecznych,
wymiennika gruntowego dla celów wenty-
lacji, pomp ciepła dla odzysku ciepła z płu-
kania filtrów basenowych oraz zużytej cie-
płej wody z pryszniców. 

Realizacja tych prac przyczyni się do obni-
żenia zużycia ciepła i kosztów zaopatrzenia
w ciepło. Opracowanie będzie niezbędną pod-
stawą do starania się o preferencyjne środki fi-
nansowe. Koszt opracowania to 9 tys. zł +
VAT, w tym pomiary z opracowaniem wyni-
ków 3 tys. zł + VAT, z terminem wykonania
- sześć tygodni od daty podpisania umowy.

Środki finansowe na realizację tego za-
dania pochodzą z Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska. 

6 stycznia na naradzie kierowniczej
ustalono, że warunki techniczne na wyko-
nanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego bę-
dą wydawane na dotychczasowych zasa-
dach, tj. na wniosek osoby zainteresowanej
lub firmy burmistrz będzie wydawał wa-
runki techniczne na wykonanie nowych
przyłączy. Odpowiedzialny za realizację
tych zadań jest wydział gospodarki komu-
nalnej i mieszkaniowej. Ponadto ustalono,
że wnioski o zwolnienia z opłat partycypa-
cyjnych do kwoty jednego tysiąca złotych
z tytułu włączenia do sieci wodno-kanaliz-
acyjnej rozpatruje i podejmuje decyzje
w tych sprawach z upoważnienia burmi-
strza - wiceburmistrz Jacek Zwoliński. Po-
zostałe wnioski rozpatruje i podejmuje de-
cyzje burmistrz Józef Zalewski. 

W tym samym dniu na wniosek Mazo-
wieckiego Zarządu Dróg Publicznych od-

było się spotkanie w sprawie modernizacji
ulicy Julianowskiej i skrzyżowania ul. Julia-
nowskiej i Okulickiego w Piasecznie. Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Publicznych deklarując
modernizacje ulicy Okulickiego łącznie ze
skanalizowaniem ruchu pieszego, oczekuje
od gminy deklaracji o planowanym terminie
modernizacji ulicy Julianowskiej. Ze względu
na to, że inwestycja ta wiąże się z wykupem
gruntów od osób prywatnych (niektóre
działki biegną w liniach rozgraniczających ul.
Julianowskiej) oraz brakiem kanału odwod-
nieniowego, ustalono, że wniosek dotyczący
opracowania dokumentacji zostanie zgłoszo-
ny do projektu budżetu gminy na rok 2005. 

8 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy
odbyło się kolejne spotkanie w sprawie bu-
dowy budynku Powiatowej Komendy Poli-
cji w Piasecznie. Zakończenie inwestycji
planowane jest na koniec 2004 roku. 

13 stycznia na naradzie kierownictwa
omówiono projekty uchwał na najbliższą se-
sję Rady Miejskiej, a także omówiono proto-
kół z przeprowadzonej kontroli ZUS w za-
kresie wydawanych przez gminę zaświadczeń
do kapitału początkowego dla pracowników
urzędu. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Omówiono także podpisaną w dniu 23
grudnia 2003 r. umowę pomiędzy General-
ną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
a Auchan na przebudowę ulicy Puławskiej
na odcinku od ul. Geodetów do wjazdu na
teren jednostki prewencji policji. Z ustaleń
wynika, że projekt przebudowy będzie wy-
konany w 2004 roku, a do czerwca 2005
roku planuje się zakończenie inwestycji.
W umowie określono udział finansowy fir-
my Auchan na 15 mln zł. Miesiąc wcześniej
została podpisana umowa pomiędzy GDD-
KiA a firmą Morison Outlet na przebudowę
odcinka ul. Puławskiej od jednostki policji
do skrzyżowania z ul. Energetyczną. Na
przebudowę ul. Puławskiej Morison prze-
znaczył 2,75 mln zł. Dodatkowo Morison
przebuduje ul. Energetyczną, co zostało za-
pisane w porozumieniu z gminą. 

Tego samego dnia odbyło się spotkanie
z przedstawicielem firmy Umbrella. Tema-
tem było opracowanie strategii zrównowa-
żonego rozwoju gminy Piaseczno.

Omówiono m. in. następujące sprawy: 
- usprawnienie pracy w urzędzie (obieg
dokumentacji między komórkami organi-
zacyjnymi, polityka kadrowa urzędu), 
- zarządzanie gminą (wskaźnikowy system
zarządzania, audyt środowiskowy, studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego, system pozyskiwania
środków zewnętrznych, promocja gminy,) 
- elektroniczny punkt informacyjny gminy. 

14 stycznia w urzędzie miasta odbyło
się spotkanie zorganizowane przez burmi-
strza w sprawie obsługi komunikacyjnej
gmin podwarszawskich. Na spotkaniu obec-
nych było 18 wójtów i burmistrzów z gmin
z aglomeracji warszawskiej, a także przedsta-
wiciele ZTM, starostwa piaseczyńskiego,
przewodniczący Rady Miejskiej i radni. 

Wszyscy zebrani negatywnie ocenili
metodę negocjacji i dyktat stosowany przez
ZTM w sprawie ewentualnych dotacji pła-
conych przez gminy. Jednogłośnie zaakcep-
towali apel do władz Warszawy i zaproszenie
ich na spotkanie w dniu 17 lutego 2004 r.
w urzędzie miasta w sprawie obsługi komu-
nikacyjnej. Do wystosowania zaproszenia
został upoważniony burmistrz Piaseczna. 

W związku z tym, że Zarząd Transpor-
tu Miejskiego 30 grudnia 2003 r. wypowie-
dział gminie Piaseczno umowę z dnia 18
maja 1998 r. w sprawie obsługi komunika-
cyjnej terenu miasta i gminy Piaseczno
z trzymiesięcznym okresem wypowiedze-
nia, burmistrz podjął działania związane
z uruchomieniem obsługi komunikacyjnej
na terenie miasta i gminy Piaseczno przez
innych przewoźników. W kilku gazetach za-
mieszczono zaproszenie do składania ofert
na obsługę komunikacyjną miasta i gminy
Piaseczno z Warszawą. Aktualnie specyfika-
cję pobrało 11 podmiotów, m. in. MZA
Warszawa. Otwarcie ofert 13 lutego 2004 r. 

W tym samym dniu odbyło się w War-
szawie posiedzenie komisji ocen przedsię-
wzięć inwestycyjnych przy GDDKiA doty-
czące omówienia koncepcji programowej
przebudowy drogi nr 72 na odcinku od
skrzyżowania z ul. Energetyczną w Piasecz-
nie do skrzyżowania z drogą krajową nr 50
w Górze Kalwarii wraz z obwodnicą w Gó-
rze Kalwarii. W spotkaniu wziął udział in-
spektor nadzoru z urzędu miasta. 

15 stycznia odbyło się w Urzędzie Miasta
i Gminy Piaseczno spotkanie z sołtysami
podsumowujące minioną kadencję. Na spo-
tkaniu został przedstawiony terminarz zebrań
wyborczych sołtysów na nową kadencję. 

20 stycznia na naradzie kierownictwa
zatwierdzono przetarg na druk „Biuletynu
Informacyjnego Miasta i Gminy Piaseczno”.
Wykonawcą będzie firma Inter-Poligrafia SA
z Warszawy, ul. Nowogrodzka 84/86, za ce-
nę 36 groszy za jeden egzemplarz biuletynu. 

26 stycznia w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny Piaseczno odbyło się spotkanie z przed-
stawicielami banków Raiffeisen Bank SA
i Banku Gospodarstwa Krajowego. Celem
spotkania było ustalenie sposobu rozlicze-
nia wierzytelności Witbudu. 

Burmistrz na bieżąco rozpatruje wnio-
ski o rozłożenie na raty czynszów dzierżaw-
nych i przedłużenie umów dzierżaw oraz
wnioski podmiotów gospodarczych
o umorzenie lub rozłożenie na raty należ-
ności podatkowych, pozwolenia na sprze-
daż alkoholu itp. 

Omawiane są na bieżąco wnioski ko-
misji problemowych RM - informacja pi-
semna o podjętych czynnościach związa-
nych z tymi wnioskami przedkładana jest
przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

Interesantów burmistrz przy-
jmuje w każdy poniedziałek po
uprzednim umówieniu spotkania.
Tel. 70 17 588.

Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przedstawia radnym sprawozdanie z pracy po-

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

mistrz i kierownictwo zajmowali się w okresie od 18 grudnia 2003 roku do 29 stycznia 2004 roku. 

SPRAWOZDANIE Z  PRACY  BURMISTRZA

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie zasad trybu przeprowadzania przetargów na zby-
cie nieruchomości (Dz. U. nr 9, poz. 30) podaje do wiadomości: 
1. Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej nr ew. 9 o powierzchni 1984 m. kw., położonej w Piasecznie
przy ul. Saperów róg ul. Dworcowej, obręb 37, uregulowanej w księdze
wieczystej nr KW 237367. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 368. 032,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 18.402,00 zł

W/wym działka nie jest zagospodarowana, ani ogrodzona, ma kształt wydłużonego
prostokąta, teren działki jest płaski, porośnięty roślinnością. Zgodnie z planem zagospo-
darowania przestrzennego dla tego rejonu miasta Piaseczno przedmiotowa działka leży
na terenie zabudowy usługowo - przemysłowo - składowej i obsługi technicznej miasta. 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 27.02.2004 r. o godz. 9., w sali konfe-
rencyjnej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5. Pisem-
ne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do
dnia 24.02.2004 r. (włącznie). 

2. Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej nr ew. 7/3 o powierzchni 83 m. kw., położonej w Piasecznie
przy ul. Czajewicza, obręb 55, uregulowanej w księdze wieczystej nr KW
VIII 57668
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 17.961,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 898,00 zł

W/wym działka ma kształt prostokąta zbliżonego do kwadratu, nie jest zagospoda-
rowana, ogrodzona siatką; teren jest płaski, porośnięty roślinnością; z trzech stron znaj-
dują się zabudowania w ostrych granicach tej działki. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu
miasta przedmiotowa działka leży na terenie zabudowy mieszkaniowo - usługowej. 
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 27.02.2004 r. o godz. 10., w sali konferen-
cyjnej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5. Pisemne
oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do
dnia 24.02.2004 r. (włącznie). 

3. Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej nr ew. 211/17 o powierzchni 1700 m. kw., położonej we wsi
Głosków, uregulowanej w księdze wieczystej nr KW VII 143133. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 94.350,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 4.718,00 zł

W/wym działka nie jest zagospodarowana, ani ogrodzona, ma kształt wydłużonego
prostokąta, teren działki jest płaski, porośnięty roślinnością oraz młodymi brzozami. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi
Głosków przedmiotowa działka leży na terenie zabudowy mieszkaniowo - usługowej. 
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 27.02.2004 r. o godz. 11., w sali konferen-
cyjnej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5. 
Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w ter-
minie do dnia 24.02.2004 r. (włącznie). 

4. Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej nr ew. 129 o powierzchni 204 m. kw., położonej w Piasecz-
nie przy ul. K. Wyszyńskiego, obręb 24, uregulowanej w księdze wieczy-
stej nr KW VIII 54437. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 41.677,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 2.084,00 zł

W/wym działka ma kształt wydłużonego prostokąta, nie jest zagospodarowana,
ogrodzona jest siatką metalową; teren jest płaski, porośnięty roślinnością; od strony za-
chodniej znajduje się budynek w zabudowie szeregowej w ostrej granicy tej działki. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu
miasta przedmiotowa działka leży na terenie zabudowy mieszkaniowo - usługowej. 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 27.02.2004 r. o godz. 12., w sali kon-
ferencyjnej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5. Pisem-
ne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do
dnia 24.02.2004 r. (włącznie). 

5. Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej nr ew. 3/16 o powierzchni 736 m. kw., położonej w Piasecz-
nie przy ul. Derdowskiego, obręb 32, uregulowanej w księdze wieczystej
nr KW 19505. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 83.000,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 4.150,00 zł

W/wym działka ma kształt wydłużonego prostokąta; jest niezabudowana, nie ogro-
dzona i nie zagospodarowana, teren działki jest płaski. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu
miasta działka leży na terenie zabudowy mieszkaniowo - usługowej. 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 27.02.2004 r. o godz. 13., w sali kon-
ferencyjnej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5. Pisem-
ne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do
dnia 24.02.2004 r. (włącznie). 

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać: 
1. Imię i nazwisko oferenta
2. Datę sporządzonej oferty
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu 
i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
5. Dowód wpłacenia wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto 
BISE S. A. O/Piaseczno nr 86 1370 1242 0000 1804 4056 3602 w wyżej określonych
wysokościach do dnia 24.02.2004 r. (włącznie). 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ce-
ny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub za-
mknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub
zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,
który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży. 

Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybra-
nia którejkolwiek z ofert. 

Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wy-
dział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 
tel. 70-17-522, 70-17-523

Ogłoszenie o przetargach
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Harmonogram wyborów SOŁTYSÓW w 2004 r.
(Do tej pory wybory odbyły się już w  Antoninowie, Bąkówce, Jastrzębiu, Kamionce i Łbiskach)

Komunikat

UCHWAŁA nr 400/XVIII/2003r
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18.12.2003r w sprawie
stawek podatku od środków
transportowych na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.
8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84
z późn. zm.) 
Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1
Ustala się stawki podatku od środków
transportowych w kwotach: 

1. 
Od samochodów ciężarowych o do-

puszczalnej masie całkowitej: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -

600,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -

1.000,00 zł
c) powyżej 9 ton a do 12 ton włącznie -

1.200,00 zł
d) od 12 ton lub wyżej niż 12 ton -

2.124,00 zł (unieważnione, patrz infor-
macja poniżej)*

2. 
Od samochodów ciężarowych z za-

wieszeniem pneumatycznym lub uznanym
za równoważne w zależności od dopusz-
czalnej masy całkowitej i liczby osi: 

a) równej lub wyższej 12 ton, a mniejszej
niż 18 ton: 
- o liczbie osi - dwie - 1.400,00 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.300,00 zł
b) równej lub wyższej 18 ton, a mniejszej
niż 24 tony: 
- o liczbie osi - dwie - 1.600,00 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.400,00 zł
c) równej lub wyższej niż 24 tony: 
- o liczbie osi - dwie i trzy - 1.600,00 zł
- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.124,00 zł

3. 
Od samochodów ciężarowych z in-

nym systemem zawieszenia osi jezdnych
w zależności od dopuszczalnej masy cał-
kowitej pojazdu i liczbie osi: 
a) równej lub wyższej 12 ton, a mniejszej

niż 18 ton: 
- dwie osie - 1.400,00 zł
- trzy osie i więcej - 1.300,00 zł
b) równej lub wyższej 18 ton, a mniejszej
niż 24 tony: 
- dwie osie - 1.600,00 zł
- trzy osie i więcej - 1.400,00 zł
c) równej lub wyższej niż 24 tony: 
- o liczbie osi dwie i trzy - 1.600,00 zł
- o liczbie osi cztery i więcej - 2.452,80 zł

4. 
Od ciągnika siodłowego i balastowego

przystosowanego do używania łącznie
z naczepą masy całkowitej: 
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton -
1.400,00 zł

5. 
Od ciągników siodłowych i balasto-

wych przystosowanych do używania łącz-

nie z naczepą i przyczepą, z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równo-
ważne w zależności od dopuszczalnej masy
całkowitej zespołu pojazdów i liczby osi:
a) równej lub wyższej 12 ton i poniżej 36
ton o liczbie osi dwie i więcej - 1.770,00 zł
b) równej lub powyższej 36 ton 
- dwie osie - 1.700,00 zł
- o liczbie osi trzy i więcej - 2.290,00 zł

6. 
Od ciągników siodłowych i balasto-

wych przystosowanych do używania łącz-
nie z naczepą i przyczepą, z innym syste-
mem zawieszenia osi jezdnych w zależno-
ści od dopuszczalnej masy całkowitej ze-
społu pojazdów i liczby osi: 
a) równej lub wyższej 12 ton i poniżej 36 ton: 
- o liczbie osi dwie i więcej - 1.770,00 zł
b) równej lub powyższej 36 ton: 
- o liczbie osi dwie - 1.937,76 zł
- o liczbie osi trzy i więcej - 2.548,65 zł

7. 
Od przyczep i naczep, które łącznie

z pojazdem silnikowym posiadają dopusz-
czalną masę całkowitą: 
a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 600,00 zł

8. 
Od przyczep i naczep z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne w zależności od do-
puszczalnej masy całkowitej zespołu po-
jazdów i liczby osi 
a) równej lub wyższej 12 ton i do 18 ton

włącznie: 
- o liczbie osi jedna i dwie - 816,00 zł

- o liczbie osi trzy i więcej - 1.118,00 zł
b) równej lub wyższej 18 ton i poniżej 36 ton
- o liczbie osi jedna i więcej - 1.118,00 zł
c) równej lub wyższej niż 36 ton
- o liczbie osi dwie - 1.472,00 zł

- o liczbie osi trzy - 1.109,00 zł

9. 
Od przyczep i naczep z innym syste-

mem zawieszenia osi jezdnych w zależno-
ści od dopuszczalnej masy całkowitej ze-
społu pojazdów i liczby osi: 
a) równej lub wyższej 12 ton i do 18 ton

włącznie: 
- o liczbie osi jedna i dwie - 816,00 zł
- o liczbie osi trzy - 1.118,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton i poni-

żej 36 ton
- o liczbie osi jedna i dwie - 1.300,00 zł
- o liczbie osi trzy - 1.118,00 zł
c) równej lub wyższej niż 36 ton: 
- o liczbie osi dwie - 1.700,00 zł
- o liczbie osi trzy - 1.300,00 zł

10. 
Od autobusów łącznie z miejscem dla

kierowcy: 
a) do 30 miejsc - 1.400,00 zł
b) powyżej 30 miejsc - 1.600,00 zł

§ 2
Zwalnia się z podatku od środków

transportowych: 
1. Jeden samochód ciężarowy wykorzysty-
wany wyłącznie na cele związane z prowa-
dzeniem gospodarstwa rolnego. 
2. Samochody ciężarowe wykorzystywane
przez Zawodową i Ochotniczą Straż Pożarną. 

*I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno uprzejmie informuje,
iż w związku z Uchwałą Nr
6/K/04 Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warsza-
wie z dnia 14 stycznia 2004r.
w sprawie uchwały Nr
400/XVIII/2003 Rady Miejskiej
w Piasecznie z dnia 18 grudnia
2003r. w sprawie stawek podatku
od środków transportowych na
2004 rok Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warsza-
wie stwierdziło nieważność w/w
uchwały Nr 400/XVIII/2003 Ra-
dy Miejskiej w Piasecznie z dnia
18 grudnia 2003r. w części za-
wartej w § 1 pkt. 1 lit. d dotyczą-
cej stawki podatku od środków
transportowych w wysokości
2.124 zł „od samochodów cięża-
rowych o dopuszczalnej masie
całkowitej od 12 ton lub wyżej
niż 12 ton”. Nieważność w tym
zakresie wynika z zastosowania
kwoty podatku niższego (2.124
zł) od określonej w ustawie o po-
datkach i opłatach lokalnych
stawki minimalnej tj. 2.452,80
zł. Powyższą stawkę Rada Miej-
ska w Piasecznie prawidłowo za-
stosowała w § 1 pkt. 3 lit. c aka-
pit 2 przedmiotowej uchwały. 

Wiceburmistrz Miasta 
i Gminy Piaseczno

Andrzej Swat

Jedność kontra PCU
Tradycyjnie już zimą po raz kolejny PCU nie jest
w stanie porozumieć się ze Spółdzielnią Mieszkanio-
wą „Jedność” w sprawie umowy na dostawę ciepła. 

Na początku lutego w związku z niepodpisaniem przez „Jedność”
umowy, PCU wstrzymało dostawy ciepła dla osiedla. Przedstawiciele
spółdzielni twierdzą, że nie potrzebują takiej ilości ciepła jaką według
umowy dostarcza kotłownia, PCU zaś zgadza się na zmniejszenie mocy
pod warunkiem wyposażenia węzłów ciepłowniczych w urządzenia po-
miarowe, które pozwolą stwierdzić czy spółdzielnia rzeczywiście pobiera
mniej ciepła. Drażliwą kwestią są też zaległości „Jedności” w płatnościach
za ciepło za zeszły rok. Zarząd „Jedności” zapomina o swych własnych
mieszkańcach, płacących regularnie rachunki za ciepło. 

W poniedziałek 2 lutego przedstawiciele „Jedności” i PCU nie doszli
do porozumienia. Mediacji pomiędzy stronami sporu podjął się wicebur-
mistrz Andrzej Swat, który następnego dnia zaprosił przedstawicieli obu
stron do Urzędu Miasta. PCU na spotkaniu reprezentował prezes Boh-
dan Orłowski i wiceprezes Mirosław Głowacki zaś Spółdzielnię „Jed-
ność” prezes Jarosław Misztal oraz członkowie Rady Nadzorczej Stefan
Świderski i Władysław Olczak. 

Po czterogodzinnym spotkaniu strony doszły do kompromisu. Zgo-
dzono się na przedłużenie umowy o dwa miesiące na dotychczasowych
warunkach. W tym czasie „Jedność” zobowiązała się zainstalować liczni-
ki ciepła co pozwoli określić ilość ciepła pobieraną przez spółdzielnię
i zawrzeć umowę na czas nieokreślony. 

red.

Informacja

opłaty za wodę i ścieki
Uprzejmie informujemy, że w związku z przejęciem w użytkowanie sie-

ci wodnokanalizacyjnej, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Nr
240/XIII/2003 i Nr 241/XIII/2003 z 28.08.2003 w sprawie wyrażenia
zgody na użyczenie mienia komunalnego do eksploatacji na okres 10 lat,
firmy AQUARIUS i ELMAR będą pobierały należności za dostarczaną wo-
dę i odprowadzane ścieki od dnia 01.01.2004 r. oraz opłaty stałe od
01.10.2003 r. Firmy będą zawierały z właścicielami nowe umowy na usłu-
gi wodno-kanalizacyjne. 

Rozliczenia do dnia 31.12.2003 r. dokonywać będzie gmina w oparciu
o odczyty dokonywane przez inkasentów w/w firm. 
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Dwie znakomite karnawałowe imprezy muzyczne zorganizowano dla
uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecz-
nie. 21 stycznia odbyło się dyskotekowe Blue Party dla młodzieży. Licz-
ne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i gorące hity zapewnił Grzegorz
Rowiński - pomysłodawca i organizator zabawy. Goście z TelePizzy Lid-
ka i Krystian przeprowadzili firmowy konkurs, nagradzając wszystkich je-
go uczestników zaproszeniami na smakowitą ucztę. - Impreza była super!
- powiedziała uradowana Ania Makowska. - Wygrałam fajne nagrody
i zaproszenie na pizzę! 

Dwa dni później swoją zabawę mieli najmłodsi. Dzieci chętnie bra-
ły udział w konkursach plastycznych, zręcznościowych i muzycznych,
otrzymując wiele słodkich nagród. 

Dyrekcja Ośrodka i uczniowie składają najserdeczniejsze podzięko-
wania sponsorom i organizatorom, bo takiego roztańczonego karnawa-
łu w szkole przy Szpitalnej jeszcze nie było! 

Fundatorami nagród były firmy TelePizza Piaseczno, Pomaton EMI
oraz Gmina Piaseczno. 

Roztańczona szkoła Ruszyła selektywna zbiórka odpadów
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w lokalnej prasie jeszcze przed
świętami rozstawione zostały na terenie miasta i wszystkich szkół na terenie
gminy czteropojemnikowe zestawy do selektywnej zbiórki odpadów
opakowaniowych. W najbliższym czasie zostaną one również ustawione we
wszystkich sołectwach na terenie gminy Piaseczno.

Gmina podpisała w tym
celu porozumienie, na pod-
stawie którego rozstawione
zostaną zestawy. Zarówno
dostawa pojemników, jak
i ich opróżnianie wykonywa-
ne jest nieodpłatnie. O zna-
czeniu selektywnej zbiórki
opakowań dla środowiska,
gospodarki i nas samych po-
wiedziano i napisano bardzo
wiele, chciałbym jednak
przypomnieć o kulturze ko-
rzystania z pojemników do
selektywnej zbiórki. 

Pierwsza sprawa to prze-
strzeganie zasad segregacji
polegającej na wrzucaniu od-
powiedniego rodzaju odpa-
dów do właściwego pojemni-
ka zgodnie z napisem i kolo-
rem pojemnika. Pojemnik
biały - szkło białe, pojemnik
zielony - szkło kolorowe, pojemnik
żółty - opakowania plastikowe oraz
puszki i opakowania kartonowe po
napojach i produktach mleczar-
skich, pojemnik niebieski - papier,
makulatura. 

Druga ważna zasada to płukanie
butelek, słoików, puszek i karto-
nów. Ma to szczególne znaczenie la-
tem, gdy pozostawione w opakowa-
niach resztki szybko się psują i wy-
dzielają nieprzyjemny zapach. 

Trzecia sprawa dotyczy opako-
wań szklanych, z których w miarę
możności należy usunąć metalowe
nakrętki i pozostałą na butelkach
opaskę. Nie należy także wrzucać do
pojemnika potłuczonych szyb, lu-
ster, kryształów i porcelany.
Wszystkie te rzeczy są trudne do
wysegregowania a nawet niewielkie
domieszki tych materiałów mogą
zepsuć cały wsad do wanny szklar-
skiej w hucie szkła. Ważne jest tak-
że przestrzeganie rozdziału szkła na
białe i pozostałe kolory. Pamiętaj-
my, że stłuczka biała jest najcenniej-
szym surowcem dla hut szkła, od-
dzielenie od niej kawałków innego
koloru jest bardzo kłopotliwe. 

Kolejna sprawa dotyczy pojem-
nika żółtego do plastików, a także
kartonów po płynach i puszek.
Warto pamiętać o zgnieceniu opa-
kowania przed wrzuceniem do po-
jemnika. Pozwala to zmniejszyć jego
objętość, dzięki czemu więcej mie-
ści się w pojemnikach oraz na sa-
mochodzie odbierającym odpady. 
Ostatnia sprawa to porządek wokół
pojemników. Przytoczę stare przy-
słowie: Jak cię widzą, tak cię piszą.
Starajmy się nie zostawiać przynie-
sionych odpadów obok pojemnika,
nawet wtedy gdy jest już przepeł-
niony. Tym bardziej nie należy po-
zostawiać przy pojemnikach odpa-
dów domowych nienadających się

do segregacji. 
Na zakończenie przedstawimy

firmę RETHMANN, która będzie
obsługiwać pojemniki na terenie
Piaseczna. Firma działa na terenie
Polski od przeszło 10 lat. Stale po-
większa obszar swojego działania
oraz zakres świadczonych usług.
W tym roku firma połączyła się
z firmami należącymi do grupy
LOBBE. Cechą charakterystyczną
firmy jest kompleksowość świad-
czonych usług, począwszy od wywo-
zu odpadów komunalnych poprzez
selektywną zbiórkę i segregację od-
padów. Rethmann świadczy także
szeroki wachlarz usług w zakresie
odbioru i utylizacji wszystkich ro-

dzajów odpadów niebezpiecznych
i przemysłowych. Dopełnieniem
oferty są usługi z zakresu letniego
i zimowego oczyszczania ulic oraz
utrzymanie i pielęgnacja zieleni
miejskiej. 

Firma Rethmann posiada na te-
renie całej Polski instalacje do utyli-
zacji i segregacji odpadów. W roku
2003 uruchomiona została profe-
sjonalna linia do segregacji odpa-
dów w Warszawie na Siekierkach.
Firma postawiła sobie zadanie czyn-
nej pomocy samorządom w kom-
pleksowej realizacji programów go-
spodarki odpadami. 

Maciej Ciechomski

Kontenery rozstawione są już w mieście. Trwa ich instalacja na terenie całej gminy

Jasełka u Gospodyń

Noworoczne spotkanie zor-
ganizowane przez
piaseczyński polski komitet
pomocy społecznej oraz Ko-
ło Gospodyń Wiejskich ze
Złotokłosu, było połącze-
niem wspólnego kolędowa-
nia z obchodami Dnia Babci
i Dziadka. Najpierw w nie-
konwencjonalnym, jasełko-
wym przedstawieniu poprze-
bierane za diabły, anioły
a nawet policjanta członkinie
koła komentowały w żarto-
bliwej formie naszą dzisiejszą
rzeczywistość. Po przedsta-
wieniu najmłodsze pociechy
śpiewały piosenki i recyto-
wały wiersze z dedykacją dla
swoich babci.

Wykaz lokalizacji pojemników 
do zbiórki selektywnej odpadów (dotychczas ustawione, docelowo po-

jemniki znajdą się na terenie wszystkich sołectw w gminie Piaseczno). 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Piasecznie ul. Świętojańska 18
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie ul. Al. Kasztanów 12
3. Szkoła Podstawowa nr 5 w Piasecznie ul. Szkolna 14
4. Filia Szkoły Podstawowej nr 5 ul. Nefrytowa 14
5. Szkoła Podstawowa nr 6 i Gimnazjum nr 6 w Piasecznie ul. Sikorskiego 20
6. Szkoła Podstawowa w Głoskowie ul. Milenium 76
7. Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20
8. Zespół Szkół w Piasecznie ul. Główna 50
9. Zespół Szkół w Chylicach ul. Dworska 2
10. Zespół Szkół w Jazgarzewie ul. Szkolna 10
11. Zespół Szkół w Złotokłosie ul. Traugutta 10
12. Gimnazjum nr 2 w Piasecznie ul. Al. Kalin
13. Gimnazjum w Zalesiu Górnym ul. Białej Brzozy 3
14. ul. Kościuszki przystanek obok Urzędu Miasta
15. ul. Sierakowskiego parking obok Urzędu Miasta
16. ul. Puławska 23
17. ul. Puławska D. H. Emilia
18. ul. Pomorska róg ul. Stołecznej
19. ul. 3 Maja róg ul. Wyspiańskiego
20. Zalesie ul. Stołeczna
21. ul. Pokoju róg ul. Kwiatowej
22. ul. Longinusa
23. ul. Główna róg ul. Zajączka
24. ul. 17 Stycznia
25. ul. Zielna róg ul. Lubczykowej
26. Osiedle Patronat
27. Bogatki

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński
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Podejmując decyzję o budowie
nowego obiektu, należy przeanalizo-
wać, czy przewidziany do realizacji
budynek oprócz tego, że ma walory
estetyczne i użytkowe, jest zaprojek-
towany w sposób uwzględniający je-
go energooszczędność w trakcie
eksploatacji. Coraz częściej właśnie
ten parametr ma decydujący wpływ
na cenę. Dlatego też w krajach za-
chodnich nowe i modernizowane
budynki muszą uzyskać atest ener-
getyczny, z którego wprost wynikają
koszty eksploatacji, a co za tym idzie
- wartość rynkowa obiektu. 

Oprócz bezpośrednich kosztów
eksploatacji, które dotykają właści-
ciela budynku, warto zwrócić uwagę
na szerszy aspekt sprawy, a mianowi-
cie na koszty społeczne związane
z zagadnieniem zrównoważonego
rozwoju i ochrony środowiska. Jest
bowiem rzeczą oczywistą, że im
mniej energii zużywa obiekt, tym jest
bardziej przyjazny dla środowiska. 

Ostatnio pod patronatem Krajo-
wej Agencji Poszanowania Energii
przeprowadzone zostały badania
dotyczące zapotrzebowania na ener-
gię przez obiekty budowlane. Oka-
zało się, że budynki w naszym kraju
zużywają dwa do trzech razy tyle
energii co analogiczne obiekty za

naszą zachodnią granicą. Badania te
wykazały także, że czym budynek
jest starszy, tym sytuacja jest gorsza.
Na przykład budynki wybudowane
w latach 1967-85 (większość budyn-
ków komunalnych w Piasecznie) zu-
żywają 240-280 kWh/m kw. na rok,
a standard europejski jest poniżej
120 kWh/m kw. na rok. Zbadano
także, że w typowym budynku wielo-
rodzinnym straty energii następują
poprzez: piwnice - 3 proc., stropo-
dach - 6 proc., okna - 30 proc., ścia-
ny - 34 proc., wentylację - 27 proc. 

W Piasecznie, szczególnie w za-
sobach mieszkaniowych gminy
i wspólnot mieszkaniowych, pro-
blem nie wygląda lepiej, co zostało
potwierdzone w opracowanym na
zlecenie gminy „Projekcie założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło”,
z którego wynika, że większość bu-
dynków mieszkalnych ma roczne za-
potrzebowanie na ciepło około 300
kWh/m kw.. Jak z powyższego wi-
dać, straty są ogromne, więcej niż
połowa dostarczanej energii jest tra-
cona. Myślę, że należałoby opraco-
wać program termomodernizacji
dla wszystkich obiektów należących
do gminy i wspólnot. Należałoby
także przyjąć pewien standard -
zbiór kryteriów dotyczących ener-

gooszczędności dla wszystkich no-
wych obiektów kubaturowych bu-
dowanych z gminnych funduszy.
Tymczasem brak takiego programu
i takich standardów przynosi ujem-
ne skutki przy budowie i moderni-
zacji obiektów komunalnych w na-
szej gminie. Niestety, fakt wykona-
nia projektu zgodnie z obowiązującą
obecnie normą nie zawsze gwaran-
tuje jego optymalną energooszczęd-
ność. Często zdarza się tak, że roz-
wiązanie inwestycyjnie droższe jest
eksploatacyjnie tańsze i o jego wy-
borze powinien decydować rachu-
nek ekonomiczny uwzględniający
właśnie koszty eksploatacji. Powin-
no być bowiem oczywiste, że pie-
niądze na inwestycje wydaje się je-
den raz, a koszty eksploatacji obcią-
żają gminny budżet kilkadziesiąt lat. 

Wyżej użyłem dwóch terminów,
które mogą być niezrozumiałe dla wszyst-
kich czytelników. Oto ich definicja: 
- Termomodernizacja jest to ulep-
szenie, w wyniku którego zmniejsza
się roczne zapotrzebowanie na
energię niezbędną do prawidłowego
funkcjonowania budynku. 
Działania termomodernizacyjne
mogą polegać na: 
- ociepleniu (zaizolowaniu) ścian

i stropu budynku

- wymianie nieszczelnych i prze-
starzałych okien
- usprawnieniu systemu wentylacji
- modernizacji źródła ciepła
- modernizacji instalacji central-
nego ogrzewania i ciepłej wody. 
- Audyt energetyczny jest to opra-
cowanie określające zakres i parame-
try techniczne oraz ekonomiczne
przedsięwzięcia termomodernizacyj-
nego ze wskazaniem rozwiązania
optymalnego. Jest on jednocześnie za-
łożeniem do projektu budowlanego. 

Aby zachęcić inwestorów do
przeprowadzania termomoderniza-
cji, w grudniu 1998 r. Sejm uchwa-
lił ustawę o wspieraniu przedsię-
wzięć termomodernizacyjnch. Usta-
wa ta została znowelizowana
w czerwcu 2001 r. Dzięki niej moż-
liwe jest uzyskanie długoterminowe-
go (10-letniego) kredytu. Po wyko-
naniu termomodernizacji 25 proc.
kredytu jest umarzane, oczywiście
po spełnieniu szeregu warunków,
między innymi wykonaniu audytu. 

Ostatnio taki audyt wykonany został
na zlecenie gminy dla budynku Szkoły
nr 5 w Piasecznie i okazało się, że po
wykonaniu ww. zabiegów termomo-
dernizacyjnych możliwe będzie zaosz-
czędzenie 46,8 proc. zużywanej obec-
nie energii, co w przeliczeniu na zło-
tówki powinno dać oszczędność 166
582 zł rocznie. Oczywiście gmina wy-
stąpi przy realizacji tej inwestycji o kre-
dyt i premię termomodernizacyjną. 

Z przedstawionego wyżej katalo-
gu działań termomodernizacyjnych
warto omówić dokładniej wymianę
okien i usprawnienie systemu wen-
tylacji. W zasadzie zawsze obie te
sprawy powinny być rozpatrywane
łącznie, a to z tego względu, że za-
montowanie szczelnych okien sku-
tecznie zakłóca system wentylacji
budynku (mieszkania). Głównymi
objawami tego zakłócenia są: złe sa-
mopoczucie mieszkańców, uczucie
chłodu, mimo że termometr wska-
zuje wystarczającą temperaturę,
oraz w skrajnych wypadkach wystę-
powanie pleśni na ścianach. Gdy
występują takie objawy, na pewno
warto zasięgnąć rady specjalisty.
Wiadomo jednak, że zakłócony zo-
stał system wentylacji budynku. 

Reasumując, namawiam inwe-
storów, żeby przed podjęciem decy-
zji o modernizacji lub budowie
skonsultowali się z doradcą energe-
tycznym - audytorem - oraz zwróci-
li uwagę na zasygnalizowane wyżej
problemy. Aby zastanowili się, czy
nie warto by skorzystać z kredytu
termomodernizacyjnego przy pla-
nowanym remoncie lub czy w nowo
projektowanym budynku sprawa
oszczędności energii została właści-
wie potraktowana i czy eksploatacja
budynku po jego wybudowaniu nie
będzie co miesiąc drenować kiesze-
ni właściciela. 

Maciej Ciechomski

Energooszczędność  i  termomodernizacja
W dobie stałego wzrostu cen nośników energii coraz ważniejsze staje się ich
oszczędzanie. Na sprawę należy zwracać uwagę zarówno przy budowie
nowych obiektów, jak i przy remoncie starych. 

Honorowi Obywatele Piaseczna
Państwo Ewa i Włodzimierz Bagieńscy, hi-
storycy od lat gromadzący i publikujący
materiały dotyczące ziemi piaseczyńskiej,
zostali uhonorowani przez Radę Miejską
Piaseczna tytułami Honorowego Obywate-
la Gminy Piaseczno.

Wręczenie państwu Bagieńskim
symbolicznych medali odbyło się
przed rozpoczęciem ostatniej sesji
Rady Miejskiej, kiedy to goście
wspólnie z przewodniczącym Rady
Miejskiej Józefem Wierzchowskim
dokonali uroczystego wpisu do Księ-
gi Honorowych Obywateli Gminy. 

- Każde miasto ma swoją histo-
rię, ale nie każda historia jest opisa-
na. Piaseczna to nie dotyczy, ponie-
waż Piaseczno ma to szczęście, że
ma swoich Bagieńskich. - powie-
dział, wręczając kwiaty, wniosko-
dawca uchwały o nadaniu tego za-
szczytnego tytułu radny Zbigniew
Mucha. - Bagieńscy, którzy od po-
koleń związani są z Piasecznem, to
historycy rzetelni i wiarygodni,
opierający swoją wiedzę na archi-
wach i udokumentowanych źró-
dłach historycznych - dodał radny,
motywując słuszność wyróżnienia
historyków, którzy swoją pracą nie
pozwalają zapomnieć o bogatej hi-
storii naszego regionu. 

Głównym owocem pracy pań-
stwa Bagieńskich oprócz licznych

publikacji w lokalnej
prasie jest wydana
w 2001 roku książka
pt. „Szkice z dziejów
miasta Piaseczna”.
Jest to jedyne tego ty-
pu, rzetelne i aktual-
ne opracowanie wy-
pełniające lukę
w dziejach Piaseczna
opisanych w mono-
grafii z 1933 roku pt.
„Piaseczno - miasto
królewskie i narodo-
we” oraz monografii
z 1973 roku pt. „Studia do dziejów
Piaseczna i powiatu piaseczyńskie-
go”. Książka państwa Bagieńskich
jest zapowiedzią szerszego dzieła,
do którego wydania autorzy się
przygotowują. 

Pani Ewa Bagieńska mieszka
w Piasecznie od 26 lat. Na co dzień
jest pracownikiem Biblioteki Uni-
wersytetu Warszawskiego, gdzie
wyszukiwać może interesujące ma-
teriały dotyczące Piaseczna. Wło-
dzimierz Bagieński, doktor historii,

w ostatnich latach był kierownikiem
Archiwum Państwowego m. st.
Warszawy - Oddziału w Górze Kal-
warii. Pan Włodzimierz od urodze-
nia mieszka w Piasecznie, jak sam
wspomniał w trakcie uroczystości -
losy jego rodziny od lat związane są
z tym miejscem, a informacje o je-
go przodkach z XVIII w. są najstar-
szymi potwierdzającymi tożsamość
zachowanymi dokumentami w na-
szym mieście. 

Ł.W.

Ogłoszenie

Zarząd Klubu Turystyki Motorowej PTTK „Sokół”
w Piasecznie, oddział PTTK „Mazowsze” uprzejmie
informuje, że prowadzi nabór nowych członków chęt-
nych do uprawiania turystyki motorowej. 
Zapraszamy też osoby już doświadczone w tej

dziedzinie turystyki. Klub działa od 1985 roku i or-
ganizuje rajdy samochodowe krajoznawcze klubowe,

Regionalne, Ogólnopolskie i Centralne, przeprowadzane z reguły pod patronatem
władz gminnych i powiatowych. 

Członkowie Klubu biorą udział w analogicznych rajdach organizowanych przez
inne Kluby Turystyki Motorowej PTTK na terenie całej Polski. Klub jest rzeczywi-
stym członkiem Polskiego Związku Motorowego. Działalność Klubu poza elementa-
mi sportowymi, głównie ma głównie charakter rekreacyjno - krajoznawczy. Serdecz-
nie zapraszamy młodzież informując jednocześnie, że Klub nie stwarza barier wie-
kowych i zrzesza całe rodziny. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z Zarządem Klubu, tel.:
757-07-47 lub 757-04-36, kom. 601-20-80-66 lub 060-29-45-75. 

Pierwsze spotkanie odbędzie się w siedzibie Klubu w Piasecznie, ul. Fabryczna
18 dojazd od ul. Szkolnej 13a (bazarek - hurtownia mleczarska DAGR) w dniu
6 marca 2004r. godz. 17.00.

Zarząd Klubu TM PTTK "Sokół" w Piasecznie

R E K L A M A

fot. Ł. Wyleziński

!!nr20_3.qxd  2004-02-06  07:32  Page 5



6 lutego, nr 2 (110) 20046 KOMUNIKATY

Przetarg

MIASTO I GMINA PIASECZNO ogłasza przetarg 
na budowę wodociągu wraz z przyłączami etap I i III w Henrykowie Urocze

Zakres prac obejmuje realizację budowy sieci wodociągowej etap I i III z rur PE o średnicy 110mm o długości 6490m wraz
ze 124szt przyłączy zlokalizowanej w Henrykowie Urocze, Gmina Piaseczno, współfinansowanych w ramach Programu Unii Eu-
ropejskiej SAPARD. Program SAPARD, Roczna Umowa Finansowa (RUF) na rok 2002 i 2003. 

Niniejszy przetarg jest objęty klauzulą zawieszającą, dotyczącą zapewnienia finansowania przedsięwzięcia objętego pro-
cedurą przetargową, poprzez wydanie promesy zawarcia umowy o pomoc z ARiMR. W przypadku, gdy do czasu rozstrzygnięcia
przetargu warunek objęty niniejszą klauzulą nie zostanie spełniony (tj. nie zostanie zakończona procedura decyzyjna w ARiMR
lub też nie dojdzie do wydania promesy), niniejszy przetarg zostanie obligatoryjnie unieważniony

Dokumentacja przetargowa jest dostępna dla Uczestników Przetargu w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno 05-500 Piasecz-
no przy ul. Kościuszki 5, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie pokój nr 75 w godzinach 8.00-16.00 w dni robocze.
Telefon (22) 7017654 fax (22) 7017692, www.gmina-piaseczno.pl 
Termin na składanie ofert upływa 05.03.2004r godz. 13.00

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z dn.
10.05.2003 r. poz. 717) zawiadamiam właścicieli nieruchomości
położonych w Zalesiu Górnym na trasie: Narodowy Bank Polski Za-
lesie Górne ul. Białej Brzozy 7 gm. Piaseczno - wieś Czarnów gm.
Konstancin-Jeziorna, iż decyzją z dnia 2004-01-22 znak UiA
7331/G/L/4/04 ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego te-
renu położonego w w/w rejonie dla budowy linii telekomuni-
kacyjnej. 

Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot
sprawy dotyczy po zapoznaniu się z tematem, mają prawo wniesie-
nia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w War-
szawie ul. Senatorska 35 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni
licząc od dnia niniejszego obwieszczenia. 

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

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

Obwieszczenie

Przetarg

MIASTO I GMINA PIASECZNO ogłasza przetarg 
na budowę kanalizacji sanitarnej etap II i III w Woli Gołkowskiej i Robercinie

Zakres prac obejmuje realizację budowy II i III etapu sieci kanalizacyjnej w układzie podciśnieniowym z rur PE o średnicy
110mm i 160mm o łącznej długości 4864m, wraz z przykanalikami w ilości 109szt o długości 1062m (w tym 77szt zaworowych
studni zbiorczych) zlokalizowanej w Woli Gołkowskiej i Robercinie, Gmina Piaseczno, współfinansowanych w ramach Progra-
mu Unii Europejskiej SAPARD. Program SAPARD, Roczna Umowa Finansowa (RUF) na rok 2002 i 2003

Niniejszy przetarg jest objęty klauzulą zawieszającą, dotyczącą zapewnienia finansowania przedsięwzięcia objętego pro-
cedurą przetargową, poprzez wydanie promesy zawarcia umowy o pomoc z ARiMR. W przypadku, gdy do czasu rozstrzygnięcia
przetargu warunek objęty niniejszą klauzulą nie zostanie spełniony (tj. nie zostanie zakończona procedura decyzyjna w ARiMR
lub też nie dojdzie do wydania promesy), niniejszy przetarg zostanie obligatoryjnie unieważniony. 

Dokumentacja przetargowa jest dostępna dla Uczestników Przetargu w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno 05-500 Piasecz-
no przy ul. Kościuszki 5, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, pokój nr 75 w godzinach 8.00-16.00 w dni robocze.
Telefon (22) 7017654 fax (22) 7017692, www.gmina-piaseczno.pl 
Termin na składanie ofert upływa 04.03.2004r godz. 13.00

Przetarg

MIASTO I GMINA PIASECZNO ogłasza przetarg 
na wykonanie budowy V etapu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Zalesiu Górnym.

Zakres prac obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej etap V z rur PE o średnicy 90mm-250mm o długości 4615,5m i 100
sztuk przykanalików o długości 850m wraz z ze studzienkami przyłączeniowymi zlokalizowanej w Zalesiu Górnym, Gmina Pia-
seczno, współfinansowanych w ramach Programu Unii Europejskiej SAPARD. Program SAPARD, Roczna Umowa Finansowa
(RUF) na rok 2002 i 2003

Niniejszy przetarg jest objęty klauzulą zawieszającą, dotyczącą zapewnienia finansowania przedsięwzięcia objętego pro-
cedurą przetargową, poprzez wydanie promesy zawarcia umowy o pomoc z ARiMR. W przypadku, gdy do czasu rozstrzygnięcia
przetargu warunek objęty niniejszą klauzulą nie zostanie spełniony (tj. nie zostanie zakończona procedura decyzyjna w ARiMR
lub też nie dojdzie do wydania promesy), niniejszy przetarg zostanie obligatoryjnie unieważniony

Dokumentacja przetargowa jest dostępna dla Uczestników Przetargu w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno 05-500 Piasecz-
no przy ul. Kościuszki 5, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, pokój nr 75 w godzinach 8.00-16.00 w dni robocze.
Telefon (22) 70 17 654 fax (22) 70 17 692, www.gmina-piaseczno.pl 
Termin na składanie ofert upływa 03.03.2004r godz. 13.00

Ogłoszenie

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piaseczno

zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
236/XVII/95 z dnia 28.12.1995 r. 

Stosownie do art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia
10.05.2003r.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie
Uchwały Nr 318/XV/03 z dnia 23.10.2003 r. o przystąpieniu do spo-
rządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Piaseczno zatwierdzonego uchwałą Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr 236/XVII/95 z dnia 28.12.1995 r. obejmującego ob-
szar gminy Piaseczno. 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego studium.
Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piasecz-
no przy ul. Kościuszki 5 w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty opubliko-
wania 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

Przetarg

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5, woj. mazowieckie, pow. piaseczyński,
tel. 7017654, fax 756 70 49, e-mail: rzp@gmina-piaseczno. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na: 
Projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami we wsi Kolonia Nowinki, Gmina Piaseczno
Termin realizacji (wymagany, pożądany) -15.08.2004 r. Wadium - nie jest wymagane. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: ce-
na (koszt) - 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 12 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: Urząd Miasta
i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pokój 75, lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Piotr
Borkowski, tel. 7017654, w godz. 8.00-16.00. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Miasta i Gminy Pia-
seczno ul. Kościuszki 5 pokój 75. 
Termin składania ofert upływa dnia 16.02.2004 o godzinie 11: 00. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.02.2004 o godzinie 11: 15 w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno. 
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na
podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe: wymienione w SIWZ.

Komunikat
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Piasecznie prowadzący nadzór

nad obiektami wodnymi w zakresie przeprowadzania bieżących kontroli Stacji
Uzdatniania Wody, dokonał w czwartym kwartale 2003 r. trzykrotnie poboru wo-
dy do badań laboratoryjnych z SUW: Siedliska, Zalesie Górne, Zalesie Dolne, Bo-
browiec, Głosków, Złotokłos, Orzeszyn, Jazgarzew, Grochowa, Runów, Mieszko-
wo oraz siedmiokrotnych prób wody z wodociągu warszawskiego. 

Wyniki wykazały, że woda spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Mini-
stra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 203 z dnia 5 grudnia 2002 r.)
w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Przetarg

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o
szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro
Urząd Miasta i Gminy  Piaseczno, 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5, woj.
mazowieckie, pow. Piaseczyński, tel. 701 76 54, fax 756 70 49, e-mail:
rzp@gmina-piaseczno.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na:

zakup,dostawę i rozładunek workowego węgla 
gat. I-orzech gruby  dla podopiecznych Ośrodka
Pomocy Społecznej z terenu Miasta i Gminy Piaseczno

Miejsce realizacji: Piaseczno, Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej,
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Termin realizacji (wymagany) - 3 lata, Termin realizacji (pożądany) -3 lata,
Wadium -5000 zł. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 90%,
termin realizacji-dostawy - 10%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 15 zł) można odebrać w
siedzibie zamawiającego, lok.: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5
pokój 75, lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami
- Piotr Borkowski, tel. 7017654, w godz. 8.30-15.30. Oferty należy składać w
siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5
pokój 75. Termin składania ofert upływa dnia 11.02.2004 o godzinie 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.02.2004 o godzinie 11:15 w siedzibie
zamawiającego, lok. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno. 

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W
przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i
art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
wymienione w SIWZ.

Przetarg

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Urząd Miasta i Gminy  Piaseczno, 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5, woj. mazowieckie, pow. piaseczyński, tel.7017654, 
fax 756 70 49, e-mail: rzp@gmina-piaseczno.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Projekt budowlano - wykonawczy przyłączy do wcześniej zaprojektowanych
kanałów podciśnieniowych w Zalesiu Górnym, etap V
Termin realizacji (wymagany, pożądany) -15.06.2004 r. Wadium - nie jest wymagane.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 12 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: Urząd Miasta i
Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pokój 75, lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Piotr
Borkowski, tel. 7017654, w godz. 8.00-16.00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5  pokój 75.
Termin składania ofert upływa dnia 16.02.2004 o godzinie 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.02.2004 o godzinie 11:30 w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie
wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
wymienione w SIWZ.
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Dyżury radnych

Rady Miejskiej w Piasecznie

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Wierzchowski oraz Wice-

przewodniczący Rady Miejskiej Pani Anna Płocica i Pan Jerzy Madej

przyjmują w każdy poniedziałek w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miasta

i Gminy Piaseczno od godz. 16 do 17

1. Brinken Jarosław - ostatni piątek miesiąca w Świetlicy OSP Bogatki od 
godz. 19.30 do 20

2. Burzyński Gerard - pierwsza niedziela miesiąca w sali parafialnej przy Kościele
w Zalesiu Dolnym od godz. 10 do 11 oraz w tą samą
niedzielę od godz. 12.30 do 13.30 w sali Caritasu przy
kościele św. Anny w Piasecznie

3. Dziekanowski Paweł - pierwszy wtorek miesiąca w Biurze Rady Miejskiej 
od godz. 17 do 18. Stały kontakt z mieszkańcami pod 
nr tel. 0501-13-13-76 oraz e-mail: pawel-dziekanowski@go2.pl

4. Flak Marek  - każdy wtorek  od godz. 14 do 15 w Gminnym Ośrodku
Sportu i Rekreacji, ul. Sikorskiego 20                                

5. Kaczorowski Wojciech - pierwsza środa miesiąca od godz. 17 do 19 w 
Zalesiu Górnym ul. Pionierów 50

6. Liwiński Jan  -   każdy pierwszy wtorek miesiąca w Biurze Rady Miejskiej 
od godz. 17 do 18

7. Mucha Zbigniew -   ostatni poniedziałek miesiąca 13.30 - 14.30 w Ośrodku Kultury,
19-20.30 SP Nr 2 w Zalesiu Dolnym, tel. 756-20-32 (wieczorem)

8. Orłowska Grażyna -  ostatni czwartek miesiąca  w Szkole Podstawowej Nr 5 
od godz. 16 do 17.30

9. Otręba Marcin -  poniedziałki w Ratuszu (Urząd Stanu Cywilnego) w godz.
15-17, pierwszy wtorek miesiąca w godz. 14-16 w SP Nr 2 
w Zalesiu Dolnym Pierwszy wtorek miesiąca w 
godz. 16.30-18 w Ośrodku Kultury w Piasecznie 
Wtorki 16-18 Dom Nauczyciela w Piasecznie, 
ul. Chyliczkowska 12 (tel. 756 72 88)

10. Rosłon Antoni  -  pierwszy piątek miesiąca w godz. 17.30 - 18.30 
w świetlicy w Woli Gołkowskiej

11. Rutkowski Andrzej - pierwszy czwartek każdego miesiąca 
w godz.17-18 w Ośrodku Kultury w Piasecznie 

12. Słowik Mariusz - co drugi poniedziałek miesiąca od godz. 17 do 18 
w Biurze Rady Miejskiej, tel. 0504 76 78 78

13. Szumigaj Henryk - drugi wtorek miesiąca w godz.10-12 w budynku  biura PSL
I piętro  Piaseczno, ul.Ludowa 1

14. Świetlik Jacek   - pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16-18 w biurze 
Rybackiego Zakładu Doświadczalnego Żabieniec, ul. Główna 48

15. Tarchalski Krzysztof - pierwszy poniedziałek miesiąca w  godz.17.30-18.30 w 
Szkole Podstawowej  w Głoskowie w każdy czwartek w 
godz. 13-14 w Biurze Rady Miejskiej. Tel. 0501 277 218

16.Witkowski Roman - w każdy ostatni piątek miesiąca w  godz.18-19 w Ośrodku 
Kultury (świetlica) w Złotokłosie

17. Wójcik Wiesław - drugi wtorek miesiąca od godz. 16 do 17 w Ośrodku 
Kultury w Piasecznie, tel. k. 0505 42 97 21

18. Żegliński Jacek -  pierwszy czwartek miesiąca w godz.16-17
w Biurze Rady Miejskiej

Radna Województwa Mazowieckiego 

Erwina Ryś-Ferens        - zaprasza na dyżury w każdą sobotę w godz. 12-14
Biuro radnej: ul. Pelikanów 2c lok. Nr 7, Piaseczno
Tel. 0 601 550 057

OOggłłoosszzeenniiaa  ddrroobbnnee
Dam pracę
❖ Salon fryzjerski "Krzysztof" poszukuje
wykwalifikowanych fryzjerów. Konstancin-jeziorna, ul.
Warszawska 22. Zgłoszenia osobiste. Tel. 756 44 86
❖ Osoby do pracy w ubezpieczeniach. Średnie,
minimum 26 lat, doświadczenie zawodowe w sprzedaży
min. 1 rok. Towarzystwo gwarantuje stałe wynagrodzenie.
Tel. 0 501 074 893, e-mail: hljm@wp.pl
❖ Spółdzielnia Inwalidów "Mazowianka" zatrudni
osoby niepełnosprawne: kierowców do przewozu
osób, pielęgniarkę, nakładców, ślusarzy-
mechaników. Tel. 727 52 80 w.109
❖ Firma w Piasecznie poszukuje osób na
stanowiska: frezer/frezer CNC, tokarz/tokarz CNC,
szlifierz, szlifierz/tokarz. Kontakt: Mistrz Wydz.
Mech. Tel. 737 22 38
❖ Potrzebni pracownicy wyspecjalizowani w
zakresie prac montażowych klimatyzacji i
wentylacji, tel. 715 53 33
❖ Zatrudnię kierowcę kat. CE. Piaseczno 
ul. Techniczna 4. Tel. 756 20 51
❖ Zatrudnię kobiety wykształcenie średnie z podstaw-
ową znajomością komputera. Tel. 737 02 70, 737 22 93
❖ Zatrudnię kobietę do konfekcjonowania towaru
- obsługa komputera. Tel. 0 602 222 556
❖ Ekspedientce do małego sklepiku osiedlowego
na Józefosławiu tel. 750 85 72
❖ Agentom ubezpieczeniowym, kandydatów
przyuczę do zawodu. Tel. 0 602 730 266
❖ przyjmę barmankę i kucharkę do restauracji
Laguna w Lesznowoli k. Magdalenki.  
Tel. 757 94 09, 0604 55 15 01

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. Prosić Janusza

❖ Młoda, doświad. w urzędzie skarbowym,
znajomość komputera i urządzeń biurowych, podejmie
pracę biurową lub w księgowości. Tel. 0506 285 155
❖ 55-letni, samotny, matura poszukuje pracy:
jako dozorca; 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 pijący tel. 0 504 113 161
❖ Gipsiarz, malarz, tapeciarz - ścianki, sufity,
poddasza, szuka pracy w firmie budowlanej (10
lat pracy w Niemczech). Piaseczno 
tel. 737 18 44, 0 505 811 769
❖ wykonuję prace ogrodowe (budowa
skalniaka, sprzątanie, wycinka piłą motorową).
Tel. 757 49 95 
❖ Kierowca 30 lat, prawo jazdy B,C +
świadectwo kwalifikacji. Tel. 0 503 471 422
❖ Młody, uczciwy, pracowity, wykształcenie
średnie (ekonomiczne) podejmie pracę od zaraz.
Tel. 0 505 782 090
❖ Elektryk 30 lat, uprawnienia SEP do 1KV
(konserwacja). Tel. 0 503 471 422
❖ Przyjmę sprzątanie raz w tygodniu lub 3
razy w tygodniu do dziecka. Tel. 750 62 18
❖ Zaopiekuję się dzieckiem - doświadczenie.
Tel. 757 66 09
❖ Zaopiekuję się dzieckiem, starszą osobą,
sprzątanie. Tel. 716 40 62
❖ Zaopiekuję się dzieckiem - referencje. 
Tel. 717 21 69
❖ Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu.
Tel. 750 06 68

❖ Zaopiekuję się starszą osobą - pani w
średnim wieku z doświadczeniem. 
Tel. 0 603 629 905
❖ Uczciwa na emeryturze przyjmie sprzątanie
dwa razy w tygodniu lub opieka nad dzieckiem.
Tel. 750 62 18
❖ Zaopiekuję się starszą osobą lub dzieckiem -
604 067 133
❖ Zaopiekuje się dzieckiem Piaseczno i okolice
tel. 756-94-79
❖ Do opieki nad dzieckiem lub starszą osobą.
Tel. 757 06 93
❖ Zaopiekuje się starszym dzieckiem lub starszą
osobą, pomoc w domu, sprzątanie. Tel. 756 94 79
❖ Młoda podejmie pracę w sklepie, opieka nad
dzieckiem, sprzątanie, posiada prawo jazdy. Tel. 756 94 79
❖ Zaopiekuję się dzieckiem, starszą osobą,
posprzątam. Tel. 750 06 04

Nieruchomości
❖ Działka pracownicza około 400 m kw.
Głosków ul. Runowska. Tel. 750 33 83
❖ Działka pracownicza ok. 400 m kw., Głosków-
Runów - sprzedam. Tel. 750 33 83
❖ Sprzedam działkę budowlaną w Prace Duże -
gmina Tarczyn o pow. 1800 m kw.  Tel. 797-75-56
❖ Sprzedam działkę budowlaną (1000 m kw.) -
ul. Fabryczna, gmina Lesznowola (przy trasie na
Magdalenkę). Media: gaz, woda, prąd. Cena 23 dol.
za m kw. Tel. 0 606 653 937
❖ Sprzedam mieszkanie 60 mkw (3pokoje) w
Piasecznie. Tel. 750 67 67 lub 0 600 494 036

Inne
❖ Wyprzedaż kręgów studziennych oraz
przepustów drogowych, biorę również nadzory
budowlane tel. 757-04-19
❖ Nauka gry na pianinie dla dzieci -
możliwość dojazdu. Tel. 0 691 338 754. 

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 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z dn. 10.05.2003 r. poz.
717) zawiadamiam strony, iż decyzją z dnia 22.01.2004 znak UiA
7331/G/L/5/04 ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy
samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w km 28,479 linii kolejowej Nr 008
Warszawa-Kraków na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 873 Zalesie Gór-
ne-Chojnów na działce 1807 w Zalesiu Górnym gm. Piaseczno. 

Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy doty-
czy po zapoznaniu się z tematem, mają prawo wniesienia odwołania do Samo-
rządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Senatorska 35 za moim
pośrednictwem w terminie 14 dni licząc od dnia niniejszego obwieszczenia. 

Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pokój 48. 

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

Obwieszczenie

Andrzej Bednarczyk - Mistrz w Rzemiośle Bioenergoterapia
międzynarodowy certyfikat

zaprasza w czwartki na masaż leczniczy w połączeniu z chiropraktyką
Gabinet, Piaseczno ul. Granitowa 18D

Zapisy: tel. 750 97 25
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Imprezy Ośrodka Kultury: 

INFORMACJE  OŚRODKA  KULTURY  W PIASECZNIE -AKCJA ZIMA
AKCJA ZIMA W MIESCIE - 02 - 13 luty 2004r 
NA WSZYSTKIE ZAJĘCIA WSTĘP BEZPŁATNY

I. KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO - sala O.K. ul. Kościuszki 49
Pon. 10.00 - 11.00 - dzieci  7 - 12 lat

11.15 - 12.15 - młodzież gimnazjalna
Czw. 10.00 - 11.00 - młodzież gimnazjalna

11.15 - 12.15 - dzieci 7 - 12 lat

II. NAUKA ETYKIETY I TAŃCÓW DWORSKICH - sala O.K. ul. Kościuszki
Śr.     10.00 - 11.30 - dzieci 7 - 12 lat

12.00 - 13.30 - młodzież gimnazjalna

III. TANIEC SPORTOWY / HIP HOP i DDF / - świetlica ul. Sikorskiego 1a
Wt.     12.00 - 13.00 - disco

13.00 - 14.00 - hip hop
Pt.      12.00 - 13.00 - disco

13.00 - 14.00 - hip hop

IV. ZAJĘCIA PLASTYCZNE - sala O.K. ul. Kościuszki 49
Pon.    10.00 - 12.00 - młodzież gimnazjalna
Wt.     10.00 - 12.00 - dzieci 7 - 12 lat

V. "ZABAWA  W  KABARET " - sala O.K. ul. Kościuszki 49
Wt.      10.00 - 11.30 - młodzież gimnazjalna

12.30 - 14.00 - dzieci 7 - 12 lat
Pt.       10.00 - 11.30 - młodzież gimnazjalna

12.30 - 14.00 - dzieci 7 - 12 lat

VI. SZACHY - świetlica ul. Sikorskiego 1a
Od pon. do pt. 9.30 - 11.30

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  

Podczas koncertu sala Ośrodka pękała w szwach, przybyło ponad 150 osób.
Tomasz Stańko (trąbka) z zespołem: Marcin Wasilewski (fortepian), Sławomir
Kurkiewicz (kontrabas), Michał Miśkiewicz (perkusja) dał prawie dwugodzinny
koncert z utworami ze swojej najnowszej płyty. Nie zabrakło też bisów dla
podekscytowanej publiki.

Trębacz Tomasz Stańko urodził się 11 lipca 1942 r. w Rzeszowie. Wszech-
stronnie wykształcony muzyk, uczęszczał do klasy skrzypiec, fortepianu i trąbki. Od
najmłodszych lat zafascynowany był jazzem. W 1963 r. został zaproszony do współ-
pracy przez Krzysztofa Komedę. Współpracując z nim, koncertował i nagrywał
wspólnie z: Andrzejem Trzaskowskim, Berntem Rosengrenem, Zbigniewem Namy-
słowskim. W 1973 rozwiązał stały zespół i przystąpił do realizacji innych projektów
artystycznych. Współpracuje z wieloma artystami. Jednocześnie coraz częściej kon-
certuje solo, biorąc na siebie ciężar kreacji ekspresyjnej improwizacji. Jednocześnie
zapraszany jest do projektów innych twórców. Koncertuje w Europie, USA i Azji. 

Nie bez znaczenia jest pozycja, jaką Tomasz Stańko uzyskał na europejskim rynku jaz-
zowym poprzez nagrania dla prestiżowej monachijskiej wytwórni ECM Records. Ważne
miejsce w twórczości Stańki zajmuje także kompozycja muzyki na potrzeby filmu i teatru. 

02.02 08.00 - 16.00 GOSIR HALA „ ZIMA W MIEŚCIE” ZAJĘCIA OGÓLNOSPORTOWE: 
-14.02 PŁYWALNIA p. nożna, p. koszykowa, t. stołowy, pływanie. 
07.02 8.00-16.00 GOSIR HALA GRAND PRIX PIASECZNA W TENISE STOŁOWYM 
12.02 9.00-13.00 GOSIR HALA ZIMOWISKOWY TURNIEJ P. KOSZYKOWEJ DZIEW. I CHŁOP.
13.02 9.00-14.00 GOSIR HALA ZIMOWISKOWY TURNIEJ P. NOŻNEJ ŻAKÓW
13.02 9.00-14.00 PŁYWALNIA ZIMOWISKOWE ZAWODY PŁYWACKIE „OPEN” 
14.02 8.00-18.00 GOSIR HALA HALOWY TURNIEJ P. NOŻNEJ SENIORÓW-AMATORÓW

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO
10.00-14.00 GOSIR PŁYW. GRAND PRIX P-NA W PŁYWANIU, ST. GRZBIETOWY - II RUNDA 
10.00-14.00 SP GŁOSKÓW PIASECZYŃSKA LIGA P. NOŻNEJ `93/94

15.02 8.00-17.00 GOSIR HALA HALOWY TURNIEJ P. NOŻNEJ `90 O PUCHAR „PERŁY” 
15.02 17.30-20.00 GOSIR HALA MECZ T. STOŁOWEGO - IV LIGA
18.02 10.00-12.00 GOSIR PŁYW. ZAWODY PŁYWACKIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - KL. III (.̀ 94) i MŁ.

13.30 GOSIR HALA MISTRZOSTWA GMINY PIASECZNO W T. STOŁOWYM S. P.
19.02 13.30 GOSIR HALA MISTRZOSTWA GMINY PIASECZNO W T. STOŁOWYM GIMNAZJÓW
20.02 12.00 GOSIR HALA MISTRZOSTWA POWIATU W P. SIATKOWEJ DZIEWCZĄT 

SZKÓŁ ŚREDNICH 
22.02 9 .30 GOSIR HALA MECZ P.KOSZYKOWEJ  -KADECI

11.30 GOSIR HALA MECZ T.STOŁOWEGO - III LIGA
17.00 GOSIR HALA MECZ P.KOSZYKOWEJ  - KADETKI      

23.02 12.00 GOSIR HALA MISTRZOSTWA POWIATU W P. SIATKOWEJ CHŁOPCÓW  
SZKÓŁ ŚREDNICH

25.02 13.00 GOSIR HALA MISTRZOSTWA POWIATU SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH 
W  TENISIE STOŁOWYM

26.02 13.00 GOSIR HALA MISTRZOSTWA  POWIATU GIMNAZJÓW  W  T.STOŁOWYM
28.02 8.00-20.00 GOSIR HALA OGÓLNOPOLSKI  HALOWY  TURNIEJ  P.NOŻNEJ  ŻAKÓW \ELIM.

10.00-14.00 SP GŁOSKÓW PIASECZYŃSKA LIGA P.NOŻNEJ `93/ 94
29.02 8.00-15.00 GOSIR HALA OGÓLNOPOLSKI  HALOWY  TURNIEJ  P. NOŻNEJ ŻAKÓW\ FINAŁY

16.00 GOSIR HALA MECZ  T.STOŁOWEGO - III LIGA CHŁOPCÓW
16.00 GOSIR HALA MECZ  T. STOŁOWEGO - IV LIGA CHŁOPCÓW

Terminarz imprez sportowych

Teatr Nie Na Temat ma swoją
siedzibę w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Piasecznie.
Pierwszy skład teatru liczył sobie za-
ledwie pięć osób. Dziś jest ich oko-
ło 30. Reżyser Ewa Kłujszo przyj-
muje do zespołu wszystkich chęt-
nych, bez względu na warunki ze-
wnętrzne, talent, umiejętności wo-
kalne, dykcyjne czy ruchowe. NNT
jest azylem dla ludzi wrażliwych, za-
kompleksionych, często nieakcep-
towanych przez rówieśników lub

pragnących znaleźć prawdziwych
przyjaciół, przyjmuje też osoby nie-
pełnosprawne, mające kłopoty ze
sobą, z przystosowaniem się do ży-
cia... Cechą łączącą wszystkich
w zespół jest zainteresowanie te-
atrem. Dla niektórych to prawdziwa
pasja i sposób na życie, dla większo-
ści - wspaniała zabawa w gronie
przyjaciół. 

Teatr Nie Na Temat jest zjawi-
skiem wyjątkowym. W ciągu pięciu
lat istnienia w teatrze powstało bli-
sko dziesięć premier, zespół teatru
prezentował swoje przedstawienia
mieszkańcom miasta i gminy Pia-
seczno (i nie tylko) oraz młodzieży
szkolnej, występował na licznych
imprezach o charakterze lokalnym
i ogólnopolskim, otrzymywał na-
grody i wyróżnienia na przeglądach
i festiwalach. 

W kwietniu 2003 r. odbyła się

premiera groteski Jewgienija Szwar-
ca „Nagi król, czyli bajeczka dla do-
rosłych”. I to właśnie przedstawie-
nie młodzież postanowiła pokazać
na jubileuszu pięciolecia teatru Nie
Na Temat na deskach Teatru No-
wego w Warszawie, mając nadzieję,
że zgromadzona tu widownia będzie
bawić się na nim „setnie”, jak to
określiła po obejrzeniu sztuki wspa-

niała aktorka pani Grażyna Barsz-
czewska. 

Spektaklowi będzie towarzyszyć
impreza promocyjna Ośrodka Kul-
tury w Piasecznie oraz kampania
medialna promująca twórczość ar-
tystyczną młodzieży. Podczas jubile-
uszu będzie można zobaczyć wysta-
wę zdjęć oraz pokazy multimedialne
prezentujące dorobek teatru. 

Teatr Nie Na Temat pragnie
serdecznie podziękować wszystkim,
którzy nie szczędząc sił, pomagali

i nadal pomagają przy organizacji
jubileuszu, przyczyniając się do te-
go, iż wieczór 22 lutego w Teatrze
Nowym będzie obfitował w nieza-
pomniane przeżycia. Pragniemy
również gorąco zaprosić wszystkich
państwa, w szczególności dawnych
adeptów NNT, aby spędzili to świę-
to z nami. 

22 lutego w Teatrze Nowym w Warszawie odbędą się uroczyste obchody pięciolecia
istnienia piaseczyńskiego teatru Nie Na Temat, którego nazwa pochodzi od tytułu
jednego z wierszy Jerzego Harasymowicza.

Jubileusz teatru Nie Na Temat

Repertuar Teatru Nowego Luty 2004
17 (wtorek) - Miłość i Krew g. 11.00 i g. 19.00
18 (środa) - Mickiewicz nieznany g. 11.00
19 (czwartek), 20 (piątek), 21 (sobota) 
- Najwięcej samobójstw zdarza się w niedzielę g. 19.00
23 (poniedziałek) - O dwóch takich co ukradli księżyc g. 11.00
24 (wtorek) - Kordian (rola tytułowa Mateusz Damięcki) g. 19.00
25 (środa) - Kordian (rola tytułowa Mateusz Damięcki) g. 11.00
26 (czwartek) - My do Europy - Europa do Nas  g. 11.00 i g. 19.00
27 (piątek) - O dwóch takich co ukradli księżyc g. 11.00
28 (sobota), 29 (niedziela) - W imię Ojca Strindberga g. 19.00

Kasa biletowa (ul. Puławska 37/39) czynna pon-pt 10.00-14.00 i
15.00-18.00, sob-nd 15.00-19.00, Tel. 849 89 89 (rezerwacja) 
www.teatrnowy.waw.pl, info@teatrnowy.waw.pl 

Piaseczyński Ośrodek Kultury 14 stycznia gościł jednego
z najwybitniejszych jazzmanów europejskich Tomasza Stańko.

Super jazzman w Piasecznie

fot. P. Peak
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