
Jak co roku roztopy dały się we znaki
wielu mieszkańcom gminy. Większość dróg
gminnych to drogi gruntowe, które wiosną
zmieniają się w błotnistą maź. Tym razem
najgorsza sytuacja była m. in. na ul Lipowej,
Longinusa i Kordeckiego w Zalesinku. Ze
względu na napięty plan inwestycji inspek-
tor nadzoru nie zdecydował się w wstrzy-
mywać prac kanalizacyjnych w tym rejonie
i niedawno rozkopane drogi szybko zamie-
niły się w bagno. Na razie wykonawca kana-
lizacji został zobowiązany do doprowadze-
nia dróg do stanu używalności. Następnie
urzędnicy sprawdzą czy prace były wykony-
wane zgodnie z dokumentacją, jeżeli nie,
będą egzekwowali warunki umowy. 

W tegorocznym budżecie gminy na bu-
dowę i modernizację dróg przeznaczona zo-
stała kwota prawie 7 mln zł. To suma pię-
ciokrotnie wyższa niż w roku ubiegłym, ale
nie zapewni zdecydowanej poprawy. W ce-

lu systematycznej poprawy stanu dróg
w urzędzie miasta przygotowany został pro-
jekt programu modernizacji dróg gminnych.
Obejmuje on inwentaryzację i diagnozę sta-

nu obecnego, opracowanie modelu komuni-
kacyjnego uwzględniającego systemem dróg
powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz
plan remontów i modernizacji dróg gminnych

wraz z harmonogramem do
2010 roku. 

Program określi mini-
mum środków w budżecie
gminy jakie będą co roku
przeznaczane na inwestycje
drogowe zgodnie z opraco-
wanym harmonogramem.
W trakcie prac przeprowa-
dzone zostaną także konsul-
tacje z przedstawicielami
społeczności poszczegól-
nych sołectw i osiedli. Prace
rozpoczną się 1 kwietnia,
a cały program powinien
być gotowy przed 30
czerwca. D.P.
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Szkolenie
HACCP
Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie
przygotowuje w kwietniu br. szkolenie
dla małych i średnich przedziębiorstw
z powiatu piaseczyńskiego na temat
systemu HACCP. Osoby zaintereso-
wane uczestnictwem w szkoleniu pro-
simy o kontakt z p. Martą Pietrzak. 
tel. 70 17 650

709 i 727 -  zero dopłat!
Linie podmiejskie 709 i 727 są dochodowe. To wynik badań, które Zarząd Transportu Miejskiego przeprowadził przy
współudziale Urzędu Miasta Piaseczno na wyraźne żądanie burmistrza Józefa Zalewskiego, kwestionującego zasad-
ność dopłat do komunikacji podmiejskiej z budżetu gminy. Rentowność linii 709 wynosi 161 proc.!

We wtorek 23 marca do burmi-
strza Piaseczna przybył umunduro-
wany kurier z wynikami badań ren-
towność linii podmiejskich kursują-
cych na terenie gminy oraz nową
propozycją porozumienia z ZTM.
W związku z korzystnymi dla Pia-
seczna wynikami badań, które
wskazują na duże obłożenie linii
709 i 727, ZTM proponuje podpi-
sać porozumienie według którego
gmina Piaseczno nie będzie musiała
do nich dopłacać. Dopłaty koniecz-
ne będą jedynie do deficytowych li-
nii 707 i 804. Dyskusyjna jest pro-
pozycja 20 proc. dopłat do linii 710
i 724. W zestawieniu z wynikami li-
nii 709 i 727 nie wydaje się by linie
te przynosiły straty, jednak jak na
razie nie udało się na nich przepro-
wadzić badań. 

Według nowej kalkulacji spo-
rządzonej przez ZTM, Piaseczno
miałoby dopłacać ze swojego bu-
dżetu 288 tys. zł rocznie do linii
podmiejskich. Przypomnijmy, że
jeszcze na początku roku ZTM do-
magał się 1,8 mln zł, później ok.
900 tys. zł. Tak więc upór i konse-
kwencja burmistrza Piaseczna przy-
niosły wymierne rezultaty. 

Rada miejska na sesji 18 marca
upoważniła burmistrza do podpisa-
nia porozumienia w sprawie komu-
nikacji na okres do 6 miesięcy. Au-
tobusy ZTM będą więc jeździć po
1 kwietnia, nie oznacza to jednak,
zwłaszcza w kontekście planowanej
przez Warszawę podwyżki cen bile-
tów, że gmina rezygnuje z poszuki-
wań prywatnego przewoźnika, tań-
szego i bardziej komfortowego dla
mieszkańców gminy Piaseczno.

Ł.W.

Na spotkaniu w Urzędzie Miasta 9 marca, zastępca prezydenta Warszawy Andrzej
Urbański przyznał, że „siedemsetki” są dochodowe i pokrywają straty przedsiębiorstwa
ZTM w samej Warszawie. Obiecał też powołać specjalny zespół roboczy złożony z wój-
tów, burmistrzów i prezydentów gmin podwarszawskich w celu wypracowania jednoli-
tego modelu komunikacji w skali całej aglomeracji.

Horror na drogach
W wydziale gospodarki komunalnej odpowiadającym za utrzymanie dróg rozdzwoniły się telefony zdener-
wowanych mieszkańców, a do skrzynek e-mailowych burmistrza oraz urzędników popłynęła szeroka rze-
ka protestów i dramatycznych zdjęć. Powód co roku ten sam - błoto na drogach. Prawdziwy horror prze-
żyli mieszkańcy Zalesinka, gdzie błotniste bagno praktycznie uniemożliwiało im dotarcie do posesji.

Tak w pierwszych dniach wiosny wyglądały 
niektóre drogi w mieście

Piaseczyńscy kupcy!

W związku z licznymi pytaniami in-
formujemy, że Centrum wyprzedaży
Morrisona przy ul. Energatycznej w Pia-
secznie otwarty zostanie w drugim kwar-
tale 2005 roku. Do wynajęcia będzie
tam w pierwszej fazie 13 200 m kw.,
docelowo zaś 25 000 m kw. po-
wierzchni handlowej. 

Szczegółowe informacje: tel. 653 70 00

Schemat organizacyjny
urzędu - telefony    ● s. 5

Platerówka w Europie
● s. 4

Niespokojnie w starostwie
● s. 3

fot: Ł. Wyleziński

fot: Ł. Wyleziński

Rekrutacja do przedszkoli
Rekrutacja dzieci do przedszkoli

na terenie gminy Piaseczno na rok
szkolny 2004/2005 rozpoczęła się
8 marca i potrwa do 9 kwietnia 2004
r. Uwaga! Karty przyjęć należy pobrać
i złożyć w wybranym przedszkolu. 
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Sesję, która odbyła się 18 marca,
otworzył i poprowadził przewodniczący
Rady Miejskiej Józef Wierzchowski. Po
przyjęciu protokołu z 20. sesji sprawoz-
danie z działalności za okres między sesja-
mi przedstawili przewodniczący rady
i burmistrz Józef Zalewski. 

Przed rozpoczęciem części uchwało-
dawczej radni składali wnioski i interpelacje. 
W pierwszej części obrad rada miejska
odrzuciła zarzuty wniesione do projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Pęchery, Pę-
chery PGR oraz zatwierdziła miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego
części wsi Bogatki (II etap). 

Następnie radni przyjęli dwie uchwa-
ły w sprawie zmian do budżetu w 2004 r.
Pierwsza z nich wynikła ze zmiany wyso-
kości subwencji oświatowej, która uległa
zwiększeniu w wyniku przeliczenia wydat-
ków związanych z przejęciem Liceum
Ogólnokształcącego w Piasecznie o kwotę
1.656.088 zł. Druga uchwała była wyni-
kiem zmian dotacji celowych w zakresie
opieki społecznej oraz w zakresie oświe-
tlenia ulic. Uzyskane środki zostaną prze-
znaczone na remonty w budynku Liceum
Ogólnokształcącego. 

W związku zprośbą firmy „Aquarius & Co”
o zmianę uchwały Nr 242/XIII/2003 w spra-
wie ustalenia dopłaty za wodę dla taryfo-
wej grupy odbiorców, radni podjęli decy-
zję o kwartalnym przekazywaniu dopłaty
(z uwagi na to, że koszty zakupu wody są
ponoszone w okresach miesięcznych z 14
dniowym terminem płatności). 

W dalszej części obrad radni upoważ-
nili burmistrza do podpisania porozumie-
nia z Zakładem Transportu Miejskiego
w sprawie obsługi autobusowej w zakresie
przejazdów na trasie do Warszawy
i z Warszawy, na okres do 6 miesięcy. 
Radni podjęli uchwałę o wydzierżawieniu
na 10 lat z przeznaczeniem pod budowę
garaży części działki położonej przy ul.

Mleczarskiej, w sąsiedztwie torów boczni-
cy PKP. Przyjęto także uchwałę w sprawie
nabycia na rzecz gminy Piaseczno działki
o powierzchni 700 mkw. położonej
w Siedliskach, na której została zaprojek-
towana pompownia ścieków, na co wła-
ściciel wyraził zgodę. Cenę sprzedaży
ustalono na 40 zł za 1mkw. 

Z uwagi na dług Spółki „Adextra” S.
A. wobec gminy z tytułu podatku od nie-
ruchomości i z uwagi na to, że Spółka nie
dysponuje środkami finansowymi na
spłatę zaległości, Spółka zaoferowała
Gminie nieruchomości w Zalesiu Gór-
nym. Rada miejska przyjęła stosowną
uchwałę w sprawie nabycia na rzecz gmi-
ny Piaseczno prawa użytkowania wieczy-
stego pięciu działek położonych w Zalesiu
Górnym o łącznej powierzchni 27 303
mkw. wraz z przeniesieniem własności
budynków usytuowanych na tych dział-
kach. Kolejna uchwała dotyczyła przyjęcia
darowizny od Skarbu Państwa w postaci
prawa własności w/w działek z przezna-
czeniem na cel publiczny. 

Radni przyjęli także uchwałę wydłu-
żającą możliwy czas wynajmu lokali użyt-
kowych położonych przy ul. Szkolnej
1 i ul. Jana Pawła II 59 z 3 do 15 lat
z uwagi na to, że najemcy poniosą koszty
remontu i modernizacji lokali związane
z przystosowaniem ich do działalności ja-
ka będzie w nich wykonywana. 

Kolejną uchwałą radni odrzucili za-
rzut naruszenia interesu prawnego w try-
bie art. 101 ustawy o samorządzie gmin-
nym. Naruszenie dotyczyło uchwały Nr
403/XII/2003 w sprawie odrzucenia za-
rzutów do projektu miejscowego zago-
spodarowania przestrzennego części Zale-
sia Dolnego. 

Nadano nazwy ulicom „Kukułcza”
i „Jaskółcza” w Jastrzębiu, „Sokola”
i „Kręta” w Henrykowie Uroczu oraz
„Marsa” w Józefosławiu. 

W związku z planowaną realizacją za-

dań z zakresu świadczeń rodzinnych, zle-
conych gminie przez administrację rządo-
wą rada przekazała realizację tych zadań
Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomo-
cy Społecznej. W tym celu przyjęła nowy
statut MGOPS. 

W związku z likwidacją kina „Mewa”
i rozpoczęciem przygotowań do utworze-
nia muzeum w Piasecznie rada miejska
uchwaliła również nowy statut Miejsko -
Gminnego Ośrodka Kultury. 

Następnie radni przyjęli uchwałę in-
tencyjną w sprawie powołania Lokalnej
Organizacji Turystycznej w powiecie pia-
seczyńskim. 

W związku z unieważnieniem przez
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunko-
wej uchwał Nr 425/XIX/2004 i Nr
426/XIX/2004 w sprawie przekazania
dotacji dla niepublicznych szkół i przed-
szkoli, rada miejska przyjęła je w nowym
brzmieniu. 

Radni odwołali z funkcji przewodniczą-
cego Komisji Statutowej radnego Andrzeja
Rutkowskiego i na jego miejsce powołali rad-
nego Pawła Dziekanowskiego. 

Kolejna uchwała miała dotyczyć od-
wołania z funkcji wiceprzewodniczącego
rady miejskiej w Piasecznie radnego Jerze-
go Madeja. Jednak w związku z jego nie-
obecnością radni postanowili przełożyć
głosowanie uchwały do środy, 24 marca,
by w tym czasie powiadomić radnego Ma-
deja o złożonym projekcie uchwały. 

Na dokończonej 24 marca sesji rada
odwołała z funkcji wiceprzeodniczącego
rady Jerzego Madeja powołując
jednocześnie na tą funkcję Grażynę
Orłowską 

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

Sprawozdanie z 21. sesji Rady Miejskiej

W okresie tym burmistrz wydał 44 za-
rządzenia, w tym m. in. w sprawach: 
- ogłoszenia przetargu na budowę ul. Droga
Dzików - etap II w Zalesiu Górnym, w pro-
gramie SAPARD. 
- zatwierdzenia przetargu na zakup i dostawę
materiałów biurowych na potrzeby Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno - wykonawca fir-
ma Era Classic z Warszawy, za cenę ryczałto-
wą brutto 110.553,87 zł. 
- zatwierdzenia przetargu na zakup i dostawę
materiałów eksploatacyjnych do drukarek
komputerowych, kserokopiarek oraz faksu
UMiG Piaseczno - wykonawca firma Global
Serwis Sp. z o. o. z Piaseczna, za cenę ryczał-
tową brutto 315.891,06 zł. 
- zasad i trybu wykonywania budżetu gminy
Piaseczno z 2004 roku. 
- stawek za ciepłą wodę w komunalnych bu-
dynkach mieszkalnych zasilanych w energię
cieplną z PCU Piaseczno. Nowe stawki obo-
wiązują od dnia 1.04.2004 r.: 
- 15 zł/m sześc. (brutto) w lokalach, w któ-
rych zainstalowano wodomierze lokalowe
ciepłej wody, 
- 45zł za osobę /miesięcznie (brutto) - ry-
czałtowy koszt ciepłej wody w lokalach,
w których nie zainstalowano wodomierzy lo-
kalowych ciepłej wody. 
- sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Piaseczno za rok 2003. 
2 marca - na naradzie kierownictwa zatwier-
dzono przetarg na sprzedaż działek gmin-
nych, który odbył się 27 lutego br. Sprzeda-
no dwie działki: 
- przy ul. Czajewicza w Piasecznie, o pow.
83 m kw. za cenę 51.300,00 zł. 
- przy ul. Wyszyńskiego w Piasecznie, o pow.
204 m kw. za cenę 42.000,00 zł. 
Działkami przy ul. Derdowskiego i Saperów
w Piasecznie oraz w Głoskowie nie było zainte-
resowania. Wydział geodezji ogłosi nowy prze-
targ na sprzedaż tych działek, z zastosowaniem: 
- 25 proc. obniżki w cenie wywoławczej dla

działki nr 9, położonej przy ul. Saperów
i Dworcowej w Piasecznie o pow. 1984 m kw. 
- 10 proc. obniżki w cenie dla działki nr
211/17 o pow. 1700 m kw. położonej
w Głoskowie oraz dla działki nr 3/16 o pow.
736 m kw. położonej w Piasecznie przy ul.
Derdowskiego. 
3 marca - udział burmistrza i przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w uroczystym otwarciu
placówki pocztowej nr 6 w Piasecznie przy
ul. Rubinowej. 
- spotkanie burmistrza, radnych i pracowni-
ków Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ze
słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji
Publicznej nt. funkcjonowania samorządu
gminnego. 
- spotkanie burmistrza i radnego z mieszkań-
cami ul. Żeromskiego, Prusa i Orzeszkowej
nt. przekształcenia wieczystego użytkowania
działek w prawo własności. 
5 marca - udział burmistrza w jury woje-
wódzkiego finału ogólnopolskiego konkursu
„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
zorganizowanego przez Zarząd Parków
w Otwocku. 

Drużyna z Gimnazjum w Złotokłosie wywal-
czyła udział w finale krajowym tego konkursu. 
6 marca - udział Burmistrza w podsumowa-
niu II Turnieju Pływackiego Seriali Telewi-
zyjnych na basenie GOSiR Piaseczno. Pod-
czas zawodów wylicytowano kwotę 1500 zł
z przeznaczeniem na operację przeszczepu
szpiku kostnego dla dziecka, Dom Aktora
Weterana w Skolimowe oraz TPD w Pia-
secznie. 
8 marca - udział burmistrza i radnych w uro-
czystym spotkaniu z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Kobiet, które zorganizowało
w Ośrodku Kultury koło Związku Komba-
tantów i Byłych Więźniów Politycznych
8 marca - burmistrz spotkał się z zastępcą
prezydenta m. st. Warszawy Andrzejem
Urbańskim i dyr. ZTM Robertem Czaplą
w celu omówienia spraw związanych z funk-

cjonowaniem komunikacji publicznej na te-
renie gminy Piaseczno. 
9 marca - z inicjatywy burmistrza odbyło się
w Piasecznie kolejne spotkanie prezyden-
tów, burmistrzów i wójtów gmin podwar-
szawskich, na którym omawiano sytuację ko-
munikacji podmiejskiej. W spotkaniu udział
wziął zastępca prezydenta m. st. Warszawy
Andrzej Urbański oraz dyr. ZTM Robert
Czapla. 
12 marca - spotkanie burmistrza i radnych
z sołtysami z terenu gminy Piaseczno. Udział
w spotkaniu wzięli też: komendant i zastęp-
ca komendanta powiatowego policji, kie-
rownik powiatowego ośrodka doradztwa
rolniczego, przedstawiciel KRUS, naczelnicy
i pracownicy urzędu. 
13 marca - udział burmistrza w podsumo-
waniu VI Turnieju Piłki Nożnej Samorzą-
dowców. Drużyna Miasta i Gminy Piaseczno
zajęła I miejsce w Turnieju. 
16 marca na naradzie kierownictwa zatwier-
dzono następujące przetargi: 
- na wykonanie projektu Gminnego Pro-
gramu Ochrony Środowiska na lata 2004-
2015, którego częścią będzie projekt Gmin-
nego Planu Gospodarki Odpadami, wyko-
nawca firma: Państwowy Instytut Geologicz-
ny z Warszawy, za cenę ryczałtową brutto
28.060,00 zł. 
- na sporządzenie miejscowego planu za-
gospodarowania planu przestrzennego części
wsi Bobrowiec, wykonawca firma BROL
z Warszawy, za cenę ryczałtową brutto
40.870,00 zł. 
- na sporządzenie miejscowego planu za-
gospodarowania planu przestrzennego części
wsi Głosków, wykonawca firma BROL
z Warszawy, za cenę ryczałtową brutto
61.000,00 zł. 
- na sporządzenie miejscowego planu zago-
spodarowania planu przestrzennego części wsi
Złotokłos, wykonawca firma PROARTE Spół-
ka Architektów z Warszawy, za cenę ryczałto-

wą brutto 70.912,50 zł. 
- na sporządzenie miejscowego planu za-
gospodarowania planu przestrzennego części
wsi Głosków Letnisko, wykonawca firma
BROL z Warszawy, za cenę ryczałtową brut-
to 24.766,00 zł. 
- na sporządzenie miejscowego planu za-
gospodarowania planu przestrzennego części
wsi Józefosław II, wykonawca firma BROL
z Warszawy, za cenę ryczałtową brutto
51.240,00 zł. 
- na sporządzenie miejscowego planu za-
gospodarowania planu przestrzennego części
wsi Józefosław I, wykonawca firma BROL
z Warszawy, za cenę ryczałtową brutto
39.284,00 zł. 
- na podstawie art. 27b ust. 1 pkt. 2 usta-
wy o zamówieniach publicznych unieważnia-
no przetarg na sporządzenie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Piaseczno dla ob-
szaru w granicach administracyjnych gminy.
RZP ogłosi nowy przetarg. 

W związku z zawiadomieniem o przystą-
pieniu do sporządzenia studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego m. st. Warszawy, zgodnie
z uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warsza-
wy Nr XXIII/396/2003 z dnia 18 grudnia
2003 r. - gmina Piaseczno wystąpiła do pre-
zydenta miasta stołecznego Warszawy, Biuro
Naczelnego Architekta Miasta o uwzględnie-
nie niżej wymienionych wniosków do spo-
rządzanego studium, dotyczących: 
1. Likwidacji postulowanej napowietrznej li-
nii elektroenergetycznej 400kV relacji Miło-
sna - Julianów Piaseczno - Ołtarzew; 
2. Modernizacji i przebudowy drogi nr 79; 
3. Budowy drogi ekspresowej, oznaczonej
w planie zagospodarowania przestrzennego
województwa symbolem - WS7; 
4. Przeprowadzenia w trybie prac nad stu-
dium analizy możliwości ograniczenia uciąż-
liwości związanych z istniejącym portem lot-
niczym Warszawa Okęcie im. Fryderyka
Chopina. 

Wójtowie oraz burmistrzowie gmin po-
wiatu piaseczyńskiego oraz starosta piase-
czyński zdecydowali się podjąć działania na
rzecz utworzenia Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej (LOT) obejmującej swym działa-
niem obszar powiatu piaseczyńskiego.
Utworzenie LOT umożliwi podjęcie waż-
nych, wspólnych inicjatyw o charakterze pu-
bliczno-prywatnym mających na celu stop-
niową i konsekwentną rozbudowę lokalnej
infrastruktury turystycznej oraz poprawę wy-
ników gospodarczych podmiotów z branży.
Organizacja będzie zrzeszać podmioty rynku
turystycznego, lokalne samorządy i inne
podmioty zaangażowane w rozwój turystyki.
W programie realizacji będzie: 
- wspólna promocja regionu, 
- prowadzenie scentralizowanej informa-
cji turystycznej, 
- doskonalenie kadr branży turystycznej, 
- podejmowanie działań dot. planowania
i realizacji wspólnych imprez turystycznych,
prowadzenia badań marketingowych, 
- inicjowanie, opiniowanie i wspomaga-
nie lokalnych planów rozwoju i modernizacji
infrastruktury turystycznej, 
- współtworzenie produktów turystycz-
nych w regionie, 
- pozyskiwanie i wykorzystywanie dostęp-
nych środków pomocowych, w tym również
unijnych, na rozwój turystyki. 

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. 

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

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

burmistrz i kierownictwo zajmowali się w okresie od 26 lutego do 18 marca 2004 roku. 

SPRAWOZDANIE Z  PRACY  BURMISTRZA

W dniu 28 lutego 2004 odbyło się
walne zebranie członków Towarzystwa
Przyjaciół Piaseczna. Przyjęło informację
o pracy zarządu w 2003 r., sprawozdanie
komisji rewizyjnej i udzieliło absoluto-
rium ustępującemu zarządowi. W dysku-
sji programowej wytyczono kierunki dzia-
łania Towarzystwa w najbliższym okresie.
Za najistotniejsze zadania uznano: 
- kontynuację renowacji cmentarza
parafialnego, 
- wspieranie repatriantów oraz Pola-
ków na Wschodzie w ramach programu
„Małe Ojczyzny”, 
- współpracę z burmistrzem oraz sa-
morządem gminy na rzecz wspierania
inicjatyw kulturalnych, oświatowych i go-
spodarczych, 
- zachęcanie młodzieży do aktywnego
uczestniczenia w inicjatywach społecz-
nych i realizacji własnych projektów. 

Ustępujący prezes zarządu Bolesław
Duch odczytał list pana burmistrza Józefa
Zalewskiego, w którym pan burmistrz skła-
da rezygnację z członkostwa w Towarzystwie
Przyjaciół Piaseczna. Powodem rezygnacji
była brutalna kampania grupy radnych za-
rzucających mu członkostwo w organiza-
cjach i stowarzyszeniach mogących prowa-
dzić działalność gospodarczą. Walne zebra-
nie członków podjęło jednogłośnie uchwałę
będącą reakcją na list pana burmistrza. 

W uchwale stwierdza się, że: 
Walne zebranie członków Towarzy-

stwa Przyjaciół Piaseczna w uznaniu za-
sług burmistrza Józefa Zalewskiego dla
Piaseczna i TPP prosi Pana o wycofanie
swojej rezygnacji z członkostwa w Towa-
rzystwie. Zebranie stanowczo potępia
kampanię prowadzona przez grupę rad-
nych przeciwko burmistrzowi, uznając ją
za niezwykle krzywdzącą dla niego i szko-
dliwą dla całego Piaseczna. TPP nie widzi
żadnych powodów do rezygnacji pana
burmistrza z członkostwa i uważa Jego
działalność w Towarzystwie za niezwykle
pożądaną, a zarazem za naturalne rozsze-
rzenie powierzonych przez wyborców
praw i obowiązków na obszar działalno-
ści społecznej. 

Następnie odbyły się wybory nowego
zarządu TPP i komisji rewizyjnej. 

Zarząd został wybrany, a potem
ukonstytuował się w poniższym składzie: 

Ewa Dudek przewodnicząca zarządu
Romuald Stępniewski 
zastępca przewodniczącego zarządu
Bohdan Orłowski sekretarz 
Teresa Garwolewska skarbnik
Jolanta Koszada członek
Jan Liwiński członek
Do komisji rewizyjnej zostali wybrani: 
Bolesław Duch
Lucjan Moreń 
Tadeusz Warsza

Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna

Wypełnianie PIT-ów
Radny Marcin Otręba udziela bezpłatnej pomocy w wypełnianiu zeznań
podatkowych. Wtorki godz. 16-18 siedziba Związku Nauczycielstwa
Polskiego, ul. Chyliczkowska 12, czwartki godz. 16-18 redakcja gazety
„Kurier Południowy”, ul. Ludowa 2.
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O komentarz poprosiliśmy starostę Jerzego Kongla: 
— Próba odwołania mnie ze stanowiska jest zagrywką kilku osób, któ-

rzy nie spoczną w swych działaniach, nim nie zajmą interesujących ich sta-
nowisk w starostwie. Grupa ta nastawiona jest na destrukcję, a nie na roz-
wiązywanie problemów i zadań postawionych przed starostwem powiato-
wym. Grupie tej nie udała się próba przewrotu na stanowisku burmistrza
w gminie, swoje ostrze skierowała więc w moją stronę. Większość oskarżeń
sformułowana jest w tak ogólnikowy i niedorzeczny sposób, że nie będę ich
komentował. Są radni, którzy uważają, że cały majątek skarbu państwa na terenie gmin, za-
rządzany przez powiat należy oddać gminom. W takim razie na jakim majątku gospodarować
ma powiat? Proces ten choć potrzebny musi być racjonalny i ja za racjonalność owych decy-
zji odpowiadam zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Co do sytuacji finanso-
wej powiatu, to w dużej mierze zależy ona od polityki rządu i powszechnie wiadomo, że po-
wiatom w Polsce brakuje środków na wykonywanie własnych zadań. Odkąd zostałem powo-
łany na stanowisko starosty 28 lutego 2002 r., kondycja finansowa starostwa stale się popra-
wia. W spadku po poprzedniku otrzymałem tak skonstruowany budżet na 2002 r., że aby się
z niego wywiązać należało zaciągnąć kredyt wartości 8 mln zł oraz sprzedać majątek za 4 mln
zł. Po 9 miesiącach pracy zarządu, którym kierowałem udało się nam ograniczyć deficyt do
6,6 mln zł.. W 2003 r. dla nowego zarządu sytuacja wyglądała już tak, że sprzedać należało
majątek za 5 mln zł i zaciągnąć 1,5 mln zł kredytu. Na koniec roku zabrakło nam tylko 3,7
mln zł. W tym roku nie musimy już zaciągać kredytów na bieżące funkcjonowanie. W okre-
sie tym zmniejszyliśmy zadłużenie o przeszło 5 mln zł. Widocznie jest to ostatni dzwonek dla
opozycji żeby usunąć mnie ze stanowiska, gdyż sytuacja finansowa wyprostowała się na tyle,
że nowy starosta byłby w bardzo komfortowej sytuacji. Gdyby tę energię na walkę z zarządem
przeciwnicy skierowali na pomoc w pracy na rzecz powiatu bylibyśmy dziś dużo dalej. Teraz
znaczną część czasu zarząd musi poświęcać na odpieranie ataków.
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Co mówi ustawa?
Zgodnie z ustawą o podatku

dochodowym od osób fizycz-
nych każdy, kto w 2003 r. osią-
gnął dochód i płaci podatek do-
chodowy od osób fizycznych,
może przekazać 1 proc. tego po-
datku dla organizacji pożytku
publicznego. Dotyczy to osób fi-
zycznych rozliczających się sa-
modzielnie, tj. prowadzących
działalność gospodarczą, oraz
pracowników etatowych, a także
emerytów, którzy zechcą rozli-
czyć się samodzielnie. Zachęca-
my Państwa do wspierania w ten
sposób Związku Harcerstwa
Polskiego. W razie jakichkol-
wiek pytań zawsze mogą Pań-
stwo liczyć na fachową pomoc
ze strony piaseczyńskiego ZHP. 

Co należy zrobić ?
Przekazanie 1 proc. podatku

na rzecz ZHP nie wiąże się
z żadnymi dodatkowymi koszta-
mi, jedynie z alokowaniem czę-
ści podatku należnego fiskusowi
(tylko 1 proc.) na rzecz ZHP.
Aby to uczynić, należy: 
1. Ustalić wysokość podatku na-
leżnego za rok 2003 (prowadzący
działalność gospodarczą: PIT-36,
poz. 191, oraz pozostali podatnicy:
PIT-37, poz. 122); 
2. Obliczyć 1 proc. Podatku, od-
rzucając grosze (np. w przypadku
kwoty 45,67 zł wpisać należy 45 zł); 
3. Wpisać tę kwotę odpowied-
nio dla PIT-36 w poz. 192,
a w PIT-37 - w poz. 123; 
4. Wpłacić przelewem 1 proc.
w terminie składania zeznania
na rachunek bankowy ZHP 95
1020 1097 0000 7202 0085
8670. Przelew powinien zawie-
rać imię i nazwisko oraz adres
wpłacającego, kwotę wpłaty. Ty-
tuł przelewu powinien brzmieć
„dla ZHP - Hufiec Piaseczno,
woj. mazowieckie, 1 proc. zgod-
nie z art. 27d ustawy”. 

Gorąco zachęcamy Państwa
do wsparcia finansowego Hufca
ZHP Piaseczno drogą dokonania
1 proc. odpisu podatku na rzecz
naszej organizacji. Środki uzy-
skane w ten sposób pomogą
nam, piaseczyńskim harcerzom,
realizować cele wychowawcze
wobec dzieci i młodzieży z na-
szego terenu, przygotowując ich
do trudów dorosłego życia oraz
funkcjonowania w nowych re-
aliach europejskich. 

Jeżeli potrzebujecie Państwo
bardziej szczegółowych informa-
cji, podajemy numer Infolinii „1
proc. dla ZHP”: 0801-800-
114, e-mail: info@1procent.pl
oraz adres internetowy:
www.1procent.pl. Ze strony
Hufca Piaseczno informacji
udziela druhna Aniceta Macie-
jewska (skarbnik Hufca) pod
numerem 757 49 61, codzien-
nie po godz. 18.

Nasza organizacja
Związek Harcerstwa Pol-

skiego to organizacja działająca
na rzecz dzieci i młodzieży od
przeszło 100 lat. Na terenie Pia-
seczna od ponad 50 lat. Jest to
duża przestrzeń czasowa i wielu
mieszkańców naszej gminy mo-

że powiedzieć, że z harcer-
stwem coś ich łączyło. Dla nie-
których była to wieloletnia
przygoda, dla innych tylko epi-
zod. Dla jednych to ideały, któ-
rymi starali się kierować, a dla
innych zabawa, przedłużenie
dzieciństwa. Mimo tak rozbież-
nych wyobrażeń, które odnaj-
dujemy w społeczeństwie, naj-
ważniejsze jest to, iż organizacja
ta stale funkcjonuje w świado-
mości społecznej. 

Harcerze Hufca ZHP Pia-
seczno od początku swej działal-
ności byli integralną częścią tu-
tejszego środowiska - miasta
Piaseczna oraz okolicznych
miejscowości. Pracują oni
przede wszystkim na rzecz dzie-
ci i młodzieży, dla których przez
cały rok organizowane są rajdy,
biwaki, wycieczki, gry terenowe
i inne rozwojowe zajęcia. W ich
toku zuchy i harcerze mają moż-
liwość poznania nowych ludzi,
poszerzenia zakresu swoich za-
interesowań i realizowania się
w działalności społecznej. Wielu
młodych ludzi właśnie tu doko-
nuje wyboru szkoły czy przyszłe-
go zawodu. Jest to możliwe,
gdyż realizowane są programy
centralne, takie jak „Bądź go-
tów” traktujący o różnych for-
mach pracy w sytuacjach kryzy-
sowych (powódź, wypadek ko-
munikacyjny), „Odkrywcy nie-
znanego świata” - dotyczący śro-
dowiska osób niepełnospraw-
nych w szerokim tego słowa zna-
czeniu - czy też „Paszport do
Europy” - informujący o tym,
czym jest Unia Europejska i jak
odnaleźć się na rynku pracy po
wstąpieniu Polski do tej wspól-
noty. Ponadto hufiec opracowu-
je roczny plan pracy, który jest
dostosowany do potrzeb i wy-
mogów naszej społeczności. Ta-
ki model funkcjonowania po-
zwala na dotarcie do szerokiej
grupy osób, gdyż zaspokojone
zostają potrzeby zuchów, harce-
rzy, seniorów, drużyn Nieprze-
tartego Szlaku oraz drużyn czy
klubów specjalnościowych, jak
na przykład Harcerskie Grupy
Ratowniczo-Medyczne. Młodzi
ludzie, zrzeszeni w wyspecjalizo-
wanych grupach zdobywają no-
we umiejętności. 

ZHP jest największą w Polsce
organizacją zajmującą się wszech-
stronnym wychowywaniem dzieci
i młodzieży. Osoby działające na
jej rzecz wykonują swą pracę nie-
odpłatnie. Jednakże występują in-
ne znaczne koszty tej działalności.
Wiążą się one z dofinansowaniem
rajdów, biwaków, obozów, zaku-
pem sprzętu, materiałów nie-
zbędnych do realizowania progra-
mu itp. Polski Parlament wyszedł
naprzeciw potrzebom organizacji
wolontarystycznych w Polsce i 24
kwietnia 2003 r. uchwalił ustawę
o działalności pożytku publiczne-
go i wolontariacie, umożliwiając
ZHP pozyskanie środków finan-
sowych na działalność statutową.
ZHP jest zarejestrowany w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym jako or-
ganizacja pożytku publicznego. 

Elżbieta Gotchold
Komenda Hufca ZHP, Piaseczno

1 proc. dla organizacji 
pożytku publicznego

ECHA JEDNEGO PODPISU,
czyli oświadczeń ciąg dalszy

Andrzej Rutkowski, radny gminy Piaseczno, jeden
z sygnatariuszy wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej
w sprawie wygaśnięcia mandatu burmistrza Józefa Zalewskiego
oraz radnych Anny Płocicy i Józefa Wierzchowskiego wygłasza
i publikuje liczne oświadczenia (“Gazeta Południa”, “Gazeta
Piaseczyńska”), w których wallenrodycznie portretuje samego
siebie, próbując usprawiedliwić i uzasadnić własne zachowanie
w ostatnim czasie. 

Andrzej Rutkowski zapewnia, że kieruje nim żądza
wyjaśnienia sprawy. Skoro tak, to oczywiście nie
wypada temu zaprzeczać, ale trudno też nie zauważyć,
że niezależnie od intencji składane deklaracje
i oświadczenia wprawiły w ogromne zakłopotanie
wielu ludzi, zwłaszcza członków Klubu Radnych
“Piaseczno Nasze Miasto”, a szczególnie tych, którzy
wniosku nie podpisali. 
Drogi Andrzeju! 

Zająłeś się kreacją swojego wizerunku, umiejętnie manipulując własną osobą,
wykazując dużą zręczność w technice asekuracji i posługiwaniu się koniunkturą w taki
sposób, by nie utracić możliwości odwrotu, a jednocześnie pokazać, że jesteś czysty,
jakbyś właśnie wytarzał się w hyzopie. 

Taka postawa dziwi, ponieważ od osoby reprezentującej zarówno autorytet Rady
Miejskiej, jak i przypisane jej rozsądek oraz odpowiedzialność, powinno się wymagać
większego zastanowienia nad wystąpieniami publicznymi. 

Pilnie śledziłem Twoje oświadczenia i odnoszę wrażenie, że zabrakło Ci nie tylko
roztropności, ale - co gorsza - sam się pogubiłeś, wiążąc swoją indywidualną decyzję
podpisania wniosku o sesję nadzwyczajną z Klubem Radnych “Piaseczno Nasze
Miasto”, wprowadzając tym samym w błąd opinię publiczną. 

Decyzje należy podejmować, mając na uwadze zasady, ocenę sił, korzyści
i zagrożenia. Natomiast gdy decyzja jest podjęta, trzeba odważnie i po męsku umieć ją
obronić. I takie stanowisko to nie kwestia wyboru miedzy byciem bądź nie członkiem
Klubu Radnych “Piaseczno Nasze Miasto”, lecz sprawa odpowiedzialności. 
W tym miejscu pragnę oświadczyć: 

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w sprawie
wygaśnięcia mandatu burmistrza Józefa Zalewskiego oraz radnych Anny
Płocicy i Józefa Wierzchowskiego nie był wystąpieniem Klubu Radnych
“Piaseczno Nasze Miasto”. Każdy podpis złożony pod wnioskiem to
indywidualna decyzja poszczególnych radych i wiązanie jej z Klubem
Radnych “Piaseczno Nasze Miasto” jest nadużyciem i stanowi nieuczciwe
przedstawianie problemu. 

PS Andrzeju! Podpisujesz się jako “radny niezależny”. To bardzo pięknie, ale
chciałoby się wiedzieć coś więcej, co to konkretnie znaczy? Od czego czy kogo
mianowicie jesteś niezależny i czym się to objawia? Czy jesteś może niezależny od
sumienia czy tylko od Klubu Radnych “Piaseczno Nasze Miasto”. 

Zbigniew Mucha 
radny gminy Piaseczno
członek klubu radnych Pia-
seczno Nasze Miasto czło-
nek Unii Polityki Realnej. 

Uwagi na marginesie budże-
tu miasta i gminy Piaseczno

Jako długoletni mieszkaniec Piaseczna z za-
interesowaniem czekałem na uchwalenie bu-
dżetu miasta i gminy na rok 2004. 

Po ponownym odzyskaniu niepodległości w roku
1989 i powstaniu demokratycznego samorządu gmin-
nego, powstało na terenie miasta i gminy wiele pozy-
tywnych zmian, po wielu latach stagnacji w okresie rzą-
dów PRL. 
Jednak w mojej opinii i wielu mieszkańców miasta Pia-
seczna, kolejne samorządy zbyt mało zrobiły na rzecz
poprawy wizerunku miasta. Mam na myśli głównie za-
niedbania w zakresie budowy i modernizacji ulic,
chodników itp. 

Dopiero obecne kierownictwo i Rada Miejska in-
tensywniej zajęły się sprawami uporządkowania miasta
Piaseczna. Trudno nie zauważyć wielu zrealizowanych,
lub będących w trakcie realizacji inwestycji. Należy tu-
taj wspomnieć oddanie w ub. roku do użytku imponu-
jącego gmachu gimnazjum na Al. Kalin, budowę
pierwszego odcinka ul. Jarząbka, budowę północnej
części ul. Warszawskiej, modernizację ul. Jana Pawła
II na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstań-
ców W-wy, budowę nowego wiaduktu kolejowego
i modernizację ul. H. Sienkiewicza. Prowadzone są
prace naprawcze wiaduktu nad torami na Al. Kalin.
Pozytywnie oceniam także podjęcie budowy komendy
policji. Decyzja ta przyczyniła się do obecności pie-
szych patroli policji w mieście, co poprawiło stan bez-
pieczeństwa mieszkańców. Oczekiwane są też patrole
policji pełniące służbę przez całą dobę, aby zapobiec
działaniom różnych wandali niszczących mienie ko-
munalne Ciągle jednak wygląd miasta pozostawia wie-
le do życzenia, stąd przewidziane w budżecie gminy
wydatki na modernizację niektórych ulic miasta, przy-
czynią się do poprawy jego wyglądu i ułatwią komuni-
kację mieszkańcom. Martwi mnie to, że modernizacja
ul. Fabrycznej jest dopiero w sferze opracowania do-
kumentacji i zamierzeń wykupu gruntów. Uważam, że
modernizacja tej ulicy jest bardzo pilna. Ważną spra-
wą jest zamierzona rozbudowa oczyszczalni ścieków,
wobec dynamicznego rozwoju budownictwa mieszka-
niowego w mieście. Pozytywnie oceniam także decyzję
rozbudowy szkoły nr 5, oraz budowy budynku socjal-
nego. 

Jest rzeczą oczywistą, że wszystkiego nie da się
zrealizować od razu, ponieważ wymaga to czasu i pie-
niędzy. Sądzę, że władze miasta dobrze wykorzystają
fundusze które można uzyskać z Unii Europejskiej
w której wkrótce będziemy członkami. 

Uchwalony niedawno budżet miasta i gminy Pia-
seczno potwierdził wolę władz miasta i większości rad-
nych, do uporządkowania miasta i przybliżenia go do
wyglądu miast XXI wieku. 

Nie doczytałem się natomiast w uchwale budżeto-
wej informacji dotyczącej realizacji monitoringu waż-
nych punktów miasta. Widać co prawda na skrzyżowa-
niu ulic Puławskiej i Okulickiego zainstalowane kame-
ry, nie wiadomo natomiast jakie są zamierzenia w od-
niesieniu do monitorowania obiektów i ważnych miejsc
w samym mieście. 

Negatywnie oceniam rolę opozycji wśród radnych
gminy. Sądziłem, że opozycja będzie potrafiła przed-
stawiać konstruktywne wnioski na rzecz poprawy życia
mieszkańców miasta i gminy. Tymczasem nieprzemy-
ślane zagrywki personalne nie przynoszą chluby ich re-
alizatorom, a wręcz ich ośmieszają w oczach opinii pu-
blicznej. 

Jako wyborca chciałem przypomnieć wszystkim
członkom Rady Miejskiej, że obowiązuje ich solidarne
działanie na rzecz dobra wspólnego mieszkańców tego
miasta i gminy. 

Prawem opozycji jest merytoryczna krytyka Za-
rządu, nie może ona jednak wynikać z zawiści czy ze-
msty. W Radzie gminy nie ma miejsca na szukanie
wrogów, powinna być natomiast atmosfera współpra-
cy, a spory i dyskusje należy kontynuować na bazie
merytorycznych argumentów. 

Istnieje pilna potrzeba przebudowy ulicy Puław-
skiej w kierunku Warszawy, deklaracje w partycypacji
tej przebudowy złożyły firmy Auchan i Morisson, trze-
ba jednak tych spraw dopilnować, aby nie skończyło się
tylko na obietnicach, jak było dotąd ze strony Auchan. 

ZTM w bezczelny sposób postawił pod ścianą
władze miast i gmin podwarszawskich, żądając nieuza-
sadnionych kwot dotacji. Może radni z PiS zaintereso-
waliby się tą sprawą i odpowiednio wpłynęli na władze
Warszawy, które chyba nie rozumieją wzajemnych za-
leżności aglomeracji podmiejskich ze stolicą. W War-
szawie uczy się i pracuje wielu mieszkańców Piaseczna
i okolic, a w naszym mieście i w gminie pracują miesz-
kańcy Warszawy. Już od dawna widać pilną potrzebę
ujednolicenia komunikacji pomiędzy Warszawą
i miejscowościami podwarszawskimi, brakuje jednak
zrozumienia we władzach stolicy. 

Wojciech Tęsny
przewodniczący Stowarzyszenia 

„Prawica Razem”, 
członek Stowarzyszenia Samorządowego 

„Centrum”

Niespokojnie w starostwie

Burmistrz Józef Zalewski:
Trudno oprzeć się wrażeniu, że sprawa odwołania starosty to dalszy

ciąg awantury politycznej wywołanej w gminie. Oceniając efekty pracy
obecnego starosty trzeba brać pod uwagę trudności finansowe z jakimi
borykają się wszystkie powiaty w kraju. To wina złej polityki rządu. Na tym
tle umiejętności starosty Jerzego Kongla oceniam bardzo wysoko. Równie
wysoko oceniam obecną współpracę starostwa z gminą. Wywoływanie
zamętu z powodu a osobistych antypatii bez konkretnych propozycji zmian
w niczym nie pomaga a tylko przeszkadza w sprawnym funkcjonowaniu instytucji.

W lutym sześciu radnych powiatu piaseczyńskiego złożyło wniosek o odwołanie
starosty Jerzego Kongla. Jeden z szóstki radnych, którzy wnioskują o jego odwoła-
nie tak jest do sprawy przekonany, że na wniosku podpisał się „półtora raza”. Za-
rzucają mu m. in. niesprawne zarządzanie urzędem przez co „doprowadził do utra-
ty prestiżu starostwa i postrzegania urzędu starostwa jako nieprzyjaznego obywate-
lom i nie współpracującego w sposób należyty z organami gmin”. Z pisemnych opi-
nii jakie staroście przesłali burmistrzowie i wójtowie gmin wynika coś wręcz prze-
ciwnego. Rada powiatu rozpatrzy wniosek na sesji 30 marca. Żeby odwołać staro-
stę wnioskodawcy potrzebują poparcia piętnastu z dwudziestu czterech radnych. 
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Baterie są jednymi
z bardziej niebezpiecznych
odpadów na naszych wysy-
piskach. Te małe „magazy-
ny energii” zawierają groź-
ne dla człowieka związki
nazywane metalami ciężki-
mi. Należą do nich przede
wszystkim: kadm, nikiel,
rtęć, ołów, srebro. Uwal-
niane są do środowiska na
skutek uszkodzenia baterii,
np. kiedy rdzewieją one na
śmietniku. Przenikają do
gleby, skąd wychwytują je
rośliny, a następnie zjada-
jące te rośliny zwierzęta.
Przedostają się również do
wód, skąd łatwą drogą tra-
fiają do naszych organi-
zmów, gdzie mogą się gro-
madzić. Kolejne ich dawki
powodują uszkodzenia organów wewnętrznych i wywołują wiele schorzeń.
Mogą np. uszkadzać nerki albo układ nerwowy (powodując zaburzenia ruchu
i mowy), a wiele z nich ma działanie rakotwórcze. Jednocześnie „uciekające”
z baterii metale ciężkie hamują naturalne procesy oczyszczania wody z innych
odpadów. Powinny być segregowane i składowane w specjalnych miejscach,
gdzie będą poddawane utylizacji. Na razie na polskie śmietniska trafia ok.
1500 ton baterii w skali całego roku. A wystarczy jeden gram srebra (zawie-
rają go baterie alkaiczne), by spowodować skażenie 400 litrów wody! Opra-
cowano już nowy sposób produkcji baterii nowej generacji składających się
z ołowiu i plastiku - mogą być one przetwarzane nawet w 90 proc. Tym bar-
dziej zbieranie i segregowanie baterii powinna stać się naszym nawykiem, by-
śmy mogli żyć w bezpieczniejszym środowisku, nie narażając się samemu na
groźne choroby. 

Zbierajmy baterie!
Gmina prowadzi akcję zbiórki zużytych baterii. Specjalne
pojemniki, do których można wrzucić baterie, ustawione są
na terenie gminnych szkół oraz na korytarzu w Urzędzie
Miasta. Baterie zabierane są do unieszkodliwienia bezpłat-
nie przez firmę ProEko Grupa Polska. W roku 2002 uzbie-
rano na terenie gminy ok. pięciu ton zużytych baterii.

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla Młodzieży

W dniu 4 marca w siedzibie Ko-
mendy Powiatowej PSP w Piasecz-
nie odbyły się eliminacje gminne
turnieju wiedzy pożarniczej dla
młodzieży pod nazwą „młodzież za-
pobiega pożarom”. Do turnieju
przystąpili uczniowie szkół podsta-
wowych i gimnazjum z terenu gmi-
ny Piaseczna. 

W rywalizacji młodzieży wyróż-
nili się i zakwalifikowali się do dal-
szych eliminacji powiatowych
uczniowie: Filip Ociesa, Maciej Ko-
czocik, Ewa Drachal -SP w Zalesiu
Dolnym, Ewelina Urbańska i Bar-
bara Laskus -SP i Gimnazjum
w Złotokłosie 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy
i nagrody rzeczowe, natomiast po-
zostali uczestnicy turnieju otrzymali
dyplomy pamiątkowe oraz nagrody
pocieszenia. 

Turniej Wiedzy Pożarniczej dla
Młodzieży odbywa się corocznie na
początku roku i daje możliwość
przybliżenia młodzieży tematyki po-
żarniczej i zapoznania się ze służbą
strażacką, którą zapoczątkować już

można w pożarniczych drużynach
młodzieżowych istniejących przy
Ochotniczych Strażach Pożarnych. 

Komendant Gminny OSP
w Piasecznie

st. kpt. Mirosław Bosiek

zwycięzcy eliminacji gminnych (zakwalifikowani do eliminacji powiatowych Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla Młodzieży), uczniowie szkół: SP i Gimnazjum
w Złotokłosie ul. Traugutta 10 (Ewelina Urbańska i Barbara Laskus) SP i Gimna-
zjum w Piasecznie ul. Kasztanów 12 (Filip Ociesa, Maciej Koczocik, Ewa Drachal)

Dzień Kobiet 

Jak co roku Panowie z Koła Kombatantów i Byłych Więźniów Politycz-
nych zorganizowali z okazji 8 marca dla Pań ze swojego Koła uroczyste spo-
tkanie w Ośrodku Kultury. Były życzenia, kwiaty dla każdej Pani oraz prze-
pyszny tort, który na spotkanie przywiózł ze sobą przedstawiciel wojewody
mazowieckiego. Specjalny program artystyczny na tą okazję przygotowali
uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 5, którzy po przedstawieniu obdaro-
wali wszystkie obecne Panie własnoręcznie wykonanymi upominkami.
Spotkanie było też okazją do uroczystego wręczenia odznak „Za zasługi dla
Związku Kombatantów RP i BWP”. Otrzymała je członkini koła Irena Jóź-
wiak, członek komisji rewizyjnej koła Jan Jazowiecki, a także starosta pia-
seczyński Jerzy Kongiel oraz dyrektor zespołu publicznych zakładów lecz-
nictwa otwartego dr Jerzy Łączyński.

W ramach opracowanego przez
szkołę projektu, koordynowanego
przez profesor Annę Szczepanek,
grupa 14 uczniów klas czwartych li-
ceum ekonomicznego i handlowego
wraz z opiekunem profesor Haliną
Wojciechowską, wyjechała na 4 ty-
godniowy staż do Holandii. Uczest-
nictwo w stażu było dla uczniów
całkowicie bezpłatne. Większość
środków na sfinansowanie stażu po-
chodziło z funduszy Unii Europej-
skiej przekazanych na jego realizację
przez Krajową Agencję Programu
Leonardo da Vinci. Pozostałe środ-
ki wyasygnował Starosta Piaseczyń-
ski oraz sponsor, którym był
Thompson Multimedia Polska sp.
z o. o. z Piaseczna. 

Podczas stażu uczniowie odby-
wali praktyki w przedsiębiorstwach
średniej wielkości. Program stażu
zakładał poznanie struktury i funk-
cjonowania firm w Unii Europej-
skiej, porównanie wiadomości zdo-
bytych w szkole z praktyką, zdoby-
cie nowych umiejętności zawodo-
wych, podniesienie kompetencji ję-
zykowych. Uczniowie po zakończe-
niu praktyki otrzymali certyfikaty
potwierdzające odbyty staż. 

Uczniowie mieszkali u holen-
derskich rodzin, zostali przez nich

serdecznie przyjęci. Uczestniczyli
w ich życiu codziennym. W week-
endy poznawali Holandię od strony
turystycznej. Podziwiali piękne kra-
jobrazy, zwiedzali zabytki architek-
tury, odwiedzali muzea. 

Poprzez funkcjonowanie w mię-
dzynarodowym środowisku zdobyli
także szereg umiejętności życio-
wych. Obecnie możemy stwierdzić,
że uczniowie bardzo dobrze wywią-
zali się ze swoich zadań, stali się
bardziej aktywni i otwarci. 

11 marca 2004r. w Zespole
Szkół nr 2 w Piasecznie. Al. Brzóz
26 odbyło się spotkanie stażystów,
w którym udział wzięli: Jerzy Kon-
giel - starosta powiatu piaseczyń-
skiego, Andrzej Kluś - członek za-
rządu powiatu, Elżbieta Kwiatkow-
ska - naczelnik wydziału edukacji,

Jerzy Muras - wizytator kuratorium
oświaty, Czesława Mazur - prze-
wodnicząca ZNP w Piasecznie,
przedstawiciele biura promocji i in-
formacji gminy Piaseczno, dyrekcja
szkoły oraz uczniowie klas drugich
i czwartych. Podczas spotkania sta-
żyści podzielili się swoimi doświad-
czeniami i wrażeniami z pobytu
w Holandii. Dyrektor Małgorzata
Łukasiak-Zamoyska w imieniu
uczniów i swoim podziękowała
wszystkim osobom, które finanso-
wo i organizacyjnie przyczyniły się
do zrealizowania projektu. 

Szkoła jest w trakcie realizacji
dwóch następnych projektów. 

Anna Szczepanek i Halina Wojciechowska

Zespół Szkół nr 2 im. E. Plater w Piasecznie uczestniczy w programie europej-
skim Leonardo da Vinci. Program ten jest jednym z trzech programów edukacyj-
nych Unii Europejskiej. Daje możliwości współpracy międzynarodowej oraz pro-
muje wymiar europejski w systemach kształcenia i szkolenia zawodowego.
Uczestnictwo w programie ma na celu podwyższenie kwalifikacji uczniów i zdo-
bycia doświadczeń w pracy w firmach i instytucjach unijnych.

Jak uczniowie „Platerówki” weszli do Europy?

fot: Ł. Wyleziński

fot: Ł. Wyleziński

fot: Ł. Wyleziński
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych

INFORMACJA DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK

w sprawie zmiany - od 1 kwietnia 2004r. - wzoru bankowego dokumentu płatni-
czego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Finansów z dnia 4 września 2003r. w sprawie wzoru bankowego doku-
mentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1586) od 1 kwietnia 2004r.
obowiązuje nowy wzór dokumentu płatniczego służącego do dokonywa-
nia -na wskazane rachunki bankowe ZUS -wpłat z tytułu składek. Zmiany
w dokumencie płatniczym obejmują: wprowadzenie numerów rachunków bankowych
ZUS w standardzie NRB, zmianę kolejności pól „Nr deklaracji” i „Deklaracja”, przesta-
wienie daty w polu „Deklaracja” (miesiąc, rok), dodanie nowego pola „Nr decyzji / umo-
wy / tytułu wykonawczego”. 

Od 1 kwietnia 2004 roku wszystkie wpłaty z tytułu składek, do których
poboru zobowiązany jest ZUS powinny być dokonywane z zastosowaniem
nowego wzoru dokumentu płatniczego -na następujące numery rachunków
bankowych ZUS: 

83101010230000261395100000 - w przypadku opłacania należności z tytułu skła-
dek na ubezpieczenia społeczne, 
78101010230000261395200000 - w przypadku opłacania należności z tytułu skła-
dek na ubezpieczenie zdrowotne, 
73101010230000261395300000 - w przypadku opłacania należności z tytułu składek na
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Jednocześnie Zakład informuje, że do 31 marca 2004 roku wpłaty z tytułu skła-
dek, do poboru których zobowiązany jest ZUS powinny być dokonywane na dotych-
czasowe rachunki bankowe ZUS i z zastosowaniem dotychczas obowiązującego wzoru
dokumentu płatniczego, tj. zgodnie z - obowiązującym do 31 marca 2004r. - rozporzą-
dzeniem Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie określenia wzoru bankowego
dokumentu płatniczego składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych (Dz. U. Nr 149, poz. 981 z późn. zm.). 

Przetarg

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Urząd Miasta i Gminy  Piaseczno, 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5, woj. mazowieckie, pow. Piaseczyński, 
tel. 70 17 654, fax 756 70 49, e-mail: rzp@gmina-piaseczno.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup, dostawę i rozładunek workowanego węgla gat. I orzech dla
podopiecznych Ośrodka z terenu miasta i gminy Piaseczno 

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Termin realizacji (wymagany, pożądany) -1 rok od podpisania umowy
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 102, 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 102.
Termin składania ofert upływa dnia 1.04.2004 r. o godzinie 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 1.04.2004 r. 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.

W imieniu swoim i żony dziękuję
wszystkim radnym, a szczególnie z Komi-
sji Oświaty i Kultury z jej przewodniczą-
cym Panem Zbigniewem Muchą - wnio-
skodawcą - za nadanie nam dostojnej
godności Honorowy Obywatel Gminy
Piaseczno. 

Oboje w 1977 r. ukończyliśmy stu-
dia na Wydziale Historycznym Uniwer-
sytetu Warszawskiego. W bieżącym roku
ten sam kierunek studiów na tej samej
uczelni kończy nasz syn. 
Pierwszą wspólną pracę napisaliśmy
w latach 1980-1982. Była to „Historia
rzemiosła rejonu piaseczyńskiego”,
która powstała na zamówienie Rejono-
wego Cechu Rzemiosł Różnych w Pia-
secznie. 

Moja żona jest warszawianką. Uro-
dziła się w Warszawie i mieszkała
w stolicy do daty naszego ślubu
w 1979 r. Z kolei moja rodzina od
pokoleń związana jest z naszym mia-
stem. Rodzice ojca zamieszkali w Pia-
secznie w 1927 r. Matka mojego ojca
po ukończeniu medycyny na Uniwer-
sytecie Warszawskim otrzymała posa-
dę lekarza z mieszkaniem w filii Po-

wiatowej Kasy Chorych dla powiatu
warszawskiego. Oficyna kamienicy przy
ul. Nadarzyńskiej, w której znajdowała
się siedziba Kasy, istnieje do dziś. Dok-
tor medycyny Stanisława Zgirska-B-
agieńska zasiadała w Radzie Miejskiej
Piaseczna w latach 1935-1939. 

Przodkowie mojej matki to rodziny
Paliwodów, Kijewskich, Klonowskich
i Karwowskich. Karwowscy występują
w najstarszych znanych aktach już od
połowy XVIII w. Byli mieszczanami-ro-
lnikami, mieszkańcami ulicy Chylicz-
kowskiej. Z tej rodziny pochodził Jan
Karwowski - wójt osady Piaseczno w la-
tach 1881-1902, okresie, kiedy nasze
miasto pozbawione było praw miej-
skich. 

Uważamy, że czy chcemy, czy nie,
staliśmy się faktycznymi ambasadorami
Piaseczna zarówno w kraju, jak i za gra-
nicą; może użyliśmy za wielkiego słowa,
raczej konsulami - od dzisiaj możemy
określać się honorowymi... Nasza książ-
ka z 2001 r. „Szkice z dziejów miasta
Piaseczna” była przez rodziny piase-
czyńskie wysyłana do bliskich przebywa-
jących na emigracji. Doszły do nas wia-

domości, że naszą pracę wielokrotnie -
ze łzami w oczach - czytano. Dotyczy to
także tekstów historycznych wycinanych
z czasopism piaseczyńskich. 

Także mieszkańcy miejscowości
położonych w gminie i powiecie piase-
czyńskim zbierają nasze artykuły po-
święcone historii ich wsi i osiedli.
Wieszają nasze artykuły, jak święte ob-
razki, w swoich pokojach, na ścianie
nad łóżkiem, przy biurku itp. Podob-
nie zachowują się ci spośród naszych
czytelników, którzy urodzili się i wy-
chowali w miejscowości, w której
obecnie już nie mieszkają. 

Nadal będziemy odsłaniać prze-
szłość Piaseczna, miasta, gminy i po-
wiatu piaseczyńskiego, popularyzować
ją poprzez publikacje, na które istnieje
duże społeczne zapotrzebowanie. Prze-
konaliśmy się o tym wielokrotnie. Śle-
dzenie historii naszego regionu stało
się naszą wspólną pasją, której poświę-
camy się z satysfakcją obok naszej pra-
cy zawodowej”. 

Ewa i Włodzimierz Bagieńscy

Ambasadorzy Piaseczna

Złotokłos w finale
Drużyna młodzieży z Gimnazjum w Złotokłosie zwyciężyła w IV wojewódzkim
etapie ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.
Uczniowie ze Złotokłosu będą reprezentować województwo mazowieckie
w ogólnopolskim finale, który odbędzie się 24 maja w Ośrodku Edukacji Ekolo-
gicznej w Chalinie (Sierakowski Park Krajobrazowy)

Celem konkursu jest zdobywanie
i pogłębienie wiedzy dotyczącej parków
krajobrazowych Polski, poszerzenie wia-
domości z zakresu ekologii, ochrony
przyrody i ochrony środowiska. W pierw-
szej pisemnej części konkursu młodzież
odpowiadała na pytania testowe, a w dru-
giej rozpoznawała wybrane gatunki chro-
nionych roślin i zwierząt. Etap IV. odbył
się 5 marca w Ośrodku Edukacyjnym Za-
rządu Parków Krajobrazowych Mazo-
wieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskie-
go w Otwocku. W skład komisji oceniają-
cej prace weszli zaproszeni goście: Dyrek-
tor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Ma-
zowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
Wojewódzki Mazowiecki Konserwator
Przyrody, Prezydent Otwocka oraz Bur-
mistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

Zebrania sprawozdawcze OSP
z terenu gminy Piaseczno
W styczniu i lutym odbyły się zebrania sprawozdawcze w siedmiu
jednostkach Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu gminy
Piaseczno, tj. OSP Piaseczno, OSP Jazgarzew, OSP Chojnów,
OSP Złotokłos, OSP Bogatki, OSP Grochowa, OSP Bobrowiec.

W walnych zebraniach sprawoz-
dawczych odbywających się corocznie,
uczestniczą wszyscy druhowie Ochotni-
czej Straży Pożarnej, podsumowując
wyniki i osiągnięcia minionego roku
oraz podejmując uchwały i plany dzia-
łalności na rok bieżący. 

Podsumowując kompanię zebrań
sprawozdawczych można stwierdzić, że
jednostki OSP z terenu gminy Piasecz-
na są dobrze wyposażone i mobilne.
W roku 2003 uczestniczyły łącznie
w 590 interwencjach (330 pożarach
i 243 innych miejscowych zagroże-
niach), co jest 1/3 wszystkich interwen-
cji na terenie powiatu. Ilość interwencji
ochotniczych straży pożarnych z roku
na rok wzrasta średnio o ok. 15%. Roz-
wój miasta i gminy pociąga za sobą

wzrost zagrożeń, a zatem potrzebę
przeciwdziałania takim zagrożeniom
właśnie poprzez m. in. Ochotnicze
Straże Pożarne. Koszty ponoszone na
dofinansowywanie straży pożarnych są
niezbędne, by czuć się w gminie bez-
pieczniej i by móc zawsze liczyć na po-
moc. 
W imieniu strażaków dziękuję za życzli-
wość i poparcie radnych wspierających
zakup i zabudowę samochodu pożarni-
czego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Chojnowie. Będzie to następny krok
w kierunku postępu i podniesienia bez-
pieczeństwa mieszkańców gminy. 

Komendant Gminny OSP 
w Piasecznie

st. kpt. Mirosław Bosiek

Pozwolenie zintegrowane jest nowoczesnym instrumentem formalno-prawnym,
ustanowionym do stosowania w krajach Unii Europejskiej, wprowadzonym do polskiej
praktyki prawnej ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska. Jego
wydanie ze względu na rodzaj instalacji, należy do właściwości wojewody lub starosty.

Celem wprowadzenia pozwoleń zintegrowanych jest doprowadzenie do
znaczącej i systematycznej poprawy stanu środowiska, a jednocześnie, dzięki
unifikacji wymagań w skali całej Unii, zapobieganie migracjom tzw. "brudnych
technologii" do krajów, regionów czy nawet gmin, gdzie wymogi ochrony
środowiska byłyby łagodniejsze niż w innych regionach Unii. W chwili wydawania
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Huty Szkła w zakładzie Thomson
Multimedia Polska Sp. z o.o. w Piasecznie, było ono trzecim takim aktem prawnym
w skali kraju, pierwszy zaś w Województwie Mazowieckim i pierwszym wydanym
przez starostę. Pan Marek Gołda, Dyrektor Generalny w zakładzie Thomson
Multimedia Polska Sp. z o.o. złożył na ręce pana starosty Jerzego Kongla
podziękowania dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie za profesjonalne wydanie
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Huty Szkła.

Wydział Promocji Powiatu Piaseczyńskiego

Pierwsze w województwie mazowieckim, trzecie w
skali kraju pozwolenie zintegrowane - wydane przez
Starostę Piaseczyńskiego
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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
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

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 

OOggłłoosszzeenniiaa  ddrroobbnnee
Dam pracę
❖ Salon fryzjerski „Krzysztof” poszukuje wykwalifikowa-
nych fryzjerów i recepcjonistki ze znajomoscią angielskiego.
Konstancin-jeziorna, ul. Warszawska 22. Tel. 756 44 86
❖ Księgową na pół etatu z wykształceniem finansowo-
rachunkowym zatrudni "Tęczowe Przedszkole".
Konstancin-jeziorna, ul Jaworskiego 3, tel. 754 32 34
❖ Renowatora mebli stolarskich. 
Tel. 757 37 05, 0 605 526 257
❖ Kobietę do politury. Tel. 757 37 05, 0 605 526 257
❖ 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
❖ Przyjmę barmankę i kucharkę do restauracji Laguna
w Lesznowoli k. Magdalenki.   Tel. 757 94 09, 0604 55 15 01
❖ Spółdzielnia Inwalidów "Mazowianka" zatrudni
osoby niepełnosprawne: kierowców do przewozu osób,
pielęgniarkę, nakładców, ślusarzy-mechaników. 
Tel. 727 52 80 w.109
❖ Potrzebni pracownicy wyspecjalizowani w zakresie
prac montażowych klimatyzacji i wentylacji, tel. 715 53 33
❖ Zatrudnię fryzjera i przyjmę uczennice do zakładu
fryzjerskiego, Ursynów.  Tel. 644 25 18
❖ Zatrudnię kierowcę kat. CE. Piaseczno ul. Techniczna
4. Tel. 756 20 51
❖ Zatrudnię kobiety wykształcenie średnie z
podstawową 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
❖ Przyjmę do opieki nad dzieckiem kilka razy w
tygodniu, dyspozycyjną. Tel. 701 87 99 (po g.19)
❖ Opieka do 1,5 rocznego dziecka oraz prace związane
z dzieckiem, (pn-pt do 10 godz. dziennie) 900 zł,
Julianów-Piaseczno. Tel. 0 505 160 549
❖ Agentom ubezpieczeniowym, kandydatów przyuczę
do zawodu. Tel. 0 602 730 266
❖ Poszukuję pomocy domowej, opieka nad dzieckiem.
Tel. 757 85 58

❖ Zatrudnię panią w wieku ok. 50 lat do opieki nad
starszym panem. Całodobowo.  Tel. 750 88 08
❖ Zatrudnię operatora DTP z doświadczeniem. Praca
w godzinach wieczornych. tel. 501 073 502

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
❖ Pracownik do wszystkiego, złota rączka. 
Tel. 0 504 113 161
❖ 40-letnia, doświadczenie handlowo-biurowe,
komputer, dyspozycyjna.  Tel. O 601 391 664
❖ Księgowa poprowadzi pełną księgowość,
rozliczenia z US, GUS, ZUS. Tel. 0 503 173 865
❖ Młoda, doświad. w urzędzie skarbowym,
znajomość komputera i urządzeń biurowych, podejmie
pracę biurową lub w księgowości. Tel. 0506 285 155
❖ Absolwentka ekonomii, doświadczenie w
księgowości, angielski, podejmie pracę. 
Tel. 717 04 99, 0 600 500 926
❖ 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
❖ Elektryk z dużym doświadczeniem,
uprawnienia sep 15KW. Tel. 727 66 78
❖ 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

❖ Kierowca A,B,C,E,T, operator sprzętu ciężkiego,
35 lat praktyki.  Tel. 757 37 37, 0 695 491 553

❖ Frezer narzędziowiec, rencista, podejmie
pracę. Tel. 757 22 59
❖ Inwalida II gr., w średnim wieku poszukuje
pracy z zakwaterowaniem. Tel. 737 08 82
❖ Kierowca 30 lat, prawo jazdy B,C +
świadectwo kwalifikacji. Tel. 0 503 471 422
❖ Absolwent handlu zagranicznego i
zarządzania podejmie pracę. Tel. 750 76 92
❖ 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
❖ Zaopiekuję się starszą osobą lub dzieckiem,
z gotowaniem. Tel. 0 605 296 018
❖ 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

R E K L A M A

❖ 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 mkw.
Głosków ul. Runowska. Tel. 750 33 83
❖ Mieszkanie 77 mkw. w Głoskowie, działka 500
mkw. + garaż.  Tel. 757 37 37, 0 695 491 553
❖ Sprzedam ziemię rolną 2 h, podzieloną w
Gołkowie. Tel. 757 43 58, 0 605 296 018
❖ Sprzedam działkę budowlano-usługową 750 mkw
oraz budowlaną 1720 mkw w Piasecznie. Tel. 720 24 72
❖ Zamienię mieszkanie na Mokotowie
kwaterunkowe 52 mkw. (3 pokoje) na mniejsze w
Piasecznie z możliwością wykupu. Tel. 0 693 841 075
❖ Wynajmę garaż 50 m z kanałem w Gołkowie.
Tel. 757 43 58, 0 605 296 018
❖ Sprzedam mieszkanie 60 mkw (3pokoje) w
Piasecznie. Tel. 750 67 67 lub 0 600 494 036
❖ Sprzedam działkę budowlaną w Prace Duże -
gmina Tarczyn o pow. 1800 m2.  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

Inne
❖ Wyprzedaż kręgów studziennych oraz
przepustów drogowych, biorę również nadzory
budowlane tel. 757-04-19
❖ Przyjmę gruz 750 07 84
❖ Nauka gry na pianinie dla dzieci -
możliwość dojazdu. Tel. 0 691 338 754

❖ Matematyka, angielski - korepetycje. 
Tel. 757 23 99, 0 606 620 011
❖ Niemiecki, korepetycje z możliwością
dojazdu. Tel. 715 34  01
❖ Niemiecki dla dzieci, młodzieży i dorosłych
w miłej atmosferze. Tel. 0 503 447 700
❖ Niemiecki - efektywnie. 
Tel. 641 58 40, 0 605 387 506
❖ Rosyjski, indywidualne lekcje, tłumaczenia.
Tel. 750 35 08, 0 602 788 950
❖ Angielski - dojeżdżam. 
Tel. 641 58 40, 0 605 387 506
❖ Angielski u Anglika. Tel. 0 600 911 656
❖ Sprzedam tanio węgiel opałowy oraz
drewno. tel. 0 604 600 038
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Imprezy Ośrodka Kultury: 

INFORMACJE  OŚRODKA  KULTURY  W PIASECZNIE -AKCJA ZIMA

26 marca Festiwal Małych Form Teatralnych "EFFKA"
26 marca godz. 19.00 Active Rock Party. Wstęp - studenci 5 złotych, 

pozostali 8 złotych.
29 marca godz. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 - "Kołysanki" - spektakl teatru "Nic

Pewnego". Wstęp 5 złotych . Rezerwacja telefoniczna. 
4 kwietnia godz.  9.00 Warsztaty teatralne dla nauczycieli (rezerwacja telef.)
15 kwietnia                 Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka"
16 kwietnia godz.20.00 Koncert Reggae -VAVAMUFFIN (raggamuffin, 

raggae, free style), GOOD RELIGION / reggae/,
AFRICONNET / roots-reggae/, Wstęp 10 złotych 

20 kwietnia godz. 9.30 i 10.30 
spektakl teatru ŁUPS „Góra sobotnia”.
Rezerwacja telefoniczna.

23 kwietnia godz.11.00 Koncert Filharmonii Narodowej - Estrada Kameralna
23 kwietnia godz.19.00 Koncert Rockowy "Only Way Out"
24 kwietnia godz.10.00 XVII Piaseczyński Przegląd Młodzieżowych 

Zespołów Muzycznych. Koncert zespołu COOL
KIDS OF DEATH.

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  

DATA GODZINA NAZWA IMPREZY
27.03    8.30 Turniej Piłki Nożnej Kobiet

10.00  M a z o w i e c k i e  Z a w o d y  P ł y w a c k i e o  P u c h a r  P K O L
28.03    11.00 Mecz Tenisa Stołowego: II l. k.; IV l. m.
2.04 9.00 - 21.45 III Międzynarodowy Turniej Koszykówki seniorów
3.04 8.30 - 20.15 o Puchar Burmistrza miasta i gminy Piaseczno. 
4.04 8.30 - 14.15 2-4 kwietnia 2004 r.

Terminarz imprez sportowych

Rajd „Szukamy Wiosny”
Zapraszamy wszystkich, a w szczególności młodzież szkolną i harcerską do udziału w rajdzie, któ-

ry odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia. Przygotowanych jest dziewięć tras w tym dwie rowerowe
i dwie jeździeckie. Finisz rajdu przewidziany jest 24 kwietnia o godz. 13-13.30 na stadionie LKS
„Perła” w Złotokłosie. W programie przewidziano ognisko i konkursy. 

Zgłoszenia drużyn i wpłaty wpisowego przyjmowane są do dn. 3 kwietnia w Biurze Oddziału PTTK w Piasecznie,
Plac Piłsudskiego 3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

WPISOWE: trasy jednodniowe -12 zł, członkowie PTTK -10 zł,  trasy dwudniowe -14 zł, członkowie PTTK -
12 zł, opiekunowie i kierownicy grup (min. 10 osób) wpisowego nie płacą

Wielka Majówka w Beskidach i Pieninach
Zapraszamy do udziału w wycieczce autokarowej w Beskid Sądecki i Pieniny, która odbędzie się w dniach 1-3

maja. W programie m. in. zwiedzanie: Busko-Zdrój, Krynica Górska, (do wyboru: spływ Dunajcem, wejście na „Trzy
Korony”, zamek w Nidzicy), Wąwóz Homole, Szczawnica, Stary Sącz, Nowy Sącz, zapora w Rożnowie, Tarnów. 

Cena: 288 zł, członkowie PTTK 274 zł (dwie raty) obejmuje: transport, noclegi (pokoje 2 i 4 osobowe z umy-
walkami), wyżywienie, opiekę przewodnika, wstępy (do wartości 20 zł), ubezpieczenie NNW. 

PTTK Oddział w Piasecznie, Plac Piłsudskiego 3. Tel. /fax 756 78 57

Grupa Piaseczno
obecne i najbliższe zamierzenia

Na spotkaniu plastyków z Grupy
Piaseczno, które odbyło się 13 marca
2004 r., omówiono następujące sprawy:
1) Propozycję opracowania rysu histo-
rycznego Grupy Zalesie od 1953 r. do
1974 r. (w którym to roku została włą-
czona do Grupy Piaseczno działającej
przy Ośrodku Kultury. Grupa Zalesie
skupiała wybitnych twórców z dziedzi-
ny malarstwa, grafiki, rzeźby, tkaniny
artystycznej i kowalstwa artystycznego).
Opracowania takie będą również doty-
czyć osiągnięć Grupy Piaseczno od
1975 r. do chwili obecnej. 
2) Opracowania takie będą również
dotyczyć osiągnięć Grupy Piaseczno od
1975 roku do chwili obecnej. 
3) W dniach 20 marca - 14 kwietnia
2004 r. odbędzie się wystawa Wiesława
Grendusa - członka naszej grupy -
w Domu Kultury w Brwinowie. 
4) W maju br. planowana jest wystawa

akwarel Stanisława Kurka w galerii
Ośrodka Kultury w Piasecznie. 
5) W sierpniu (15-29) odbędzie się
plener malarski w Ustce. Wystawa po-
plenerowa w Piasecznie od 5 listopada
br. W związku z plenerem Piotr Remi-
szewski wraz z ojcem Hieronimem Re-
miszewskim opracują komputerowe
notki biograficzne i zdjęcia obrazów
uczestników pleneru, a w dalszej kolej-
ności pozostałych członków grupy. 
6) Następne zebranie członków Grupy
Piaseczno odbędzie się 3 kwietnia br.
w Ośrodku Kultury w Piasecznie w ce-
lu omówienia szczegółów sierpniowego
pleneru. Zebranie zostanie uświetnione
tradycyjnym jajeczkiem. 

Wesołych Świąt czytelnikom „Ga-
zety Piaseczyńskiej” i sympatykom
Grupy Piaseczno życzą

Leokadia Nastały
Wiesław Grendus

Mistrzostwa Polski w Disco Dance i Disco
Dance Freestyle - Wrocław 13-14.03.2004 r
Wyniki Klubu Sportowego „GRAWITACJA”: 
Disco dance młodziki - ok. 140 startujących
Julia Turska - 20 miejsce
Joanna Bieniek- 15 miejsce
Disco dance juniorki - 187 startujących
Katarzyna Lubianiec - 22 miejsce
Martyna Rosiak - 14 miejsce
Disco Dance Freestyle seniorki - ok. 30 startujących
Martyna Majak - 10 miejsce
Anna Wojciechowska - 9 miejsce
Finał - IV miejsce Katarzyna Wis 
Duety Disco Dance - ok. 90 duetów
V miejsce - Katarzyna Lubianiec, Justyna Biernadska - FINAŁ

Na Mistrzostwa Świata w Oslo w czerwcu wyjeżdżają reprezentować Polskę: 
- Katarzyna Wis 
- Duet Katarzyna Lubianiec, Justyna Biernadska

Gwiazdy na basenie
Bohaterowie seriali - „Plebania”, „Klan”, „M jak miłość”, „Na dobre i na złe”, „Złoto-
polscy”, „Samo życie” oraz „Na Wspólnej” spotkali się 7 marca na pływalni 
GOSiRu, gdzie po raz pierwszy zorganizowano Turniej Pływacki Seriali Telewizyjnych.

Zawody przeprowadzone były
w atmosferze wspólnej zabawy.
Obok tradycyjnych konkurencji jak
kraul czy stylem grzbietowym były
i takie jak „nogami do przodu” czy
„jak chcesz, aby dopłynąć”. Naj-
więcej emocji wzbudziła jednak
sztafeta w której konkurowały se-
riale. Wygrała „Plebania”, którą do
zwycięstwa poprowadził Maciej
Damięcki. Na drugim miejscu
z 3 sekundową stratą uplasowało
się „M jak miłość”, której połowę
składu stanowili znani serialowi
bliźniacy, bracia Mroczkowie. Po
zakończeniu zawodów przeprowa-
dzona została aukcja serialowych
gadżetów, z której dochód - 1500
zł przekazano na Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci oraz leczenie
chłopca chorego na białaczkę. 

Drużyna radnych i przyjaciół
gminy Piaseczno wygrała ko-
lejny turniej w halowej piłce
nożnej. Najpierw 14 lutego
zdobyła trofeum w Turnieju
o Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Piaseczno. Tym ra-
zem ich łupem padł Puchar
Wójta Gminy Nadarzyn.
Gratulujemy! Czekamy na
kolejne zwycięstwa!
Redakcja.

Sprostowanie: 

W poprzednim numerze GP przez
omyłkę umieściliśmy drużynę „Pres-
sing Piaseczno” na dziesiątym miejscu
klasyfikacji końcowej Turnieju Piłki
Nożnej o Puchar Burmistrza Mista i
Gminy Piaseczno. W rzeczywistości
drużyna zajęła zdecydowanie wyższe,
bo czwarte miejsce. Serdecznie
przepraszamy redakcja

fot: GOSiR
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