
Absolutorium 
udzielone
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej
radni stosunkiem głosów 16 - za,
1 - przeciw, przy 3 - wstrzymują-
cych się, przyjęli sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Pia-
seczno za 2003 rok, udzielając
tym samym absolutorium burmi-
strzowi Józefowi Zalewskiemu. 
Budżet 2003 w liczbach
- dochody gminy: 
plan - 128.150.619 zł
wykonanie - 125.487.799 zł (97.9%) 
- wydatki gminy: 
plan - 133.405.501 zł
wykonanie - 124.820.780 zł (93.6%) 
- realizacja inwestycji: 
plan - 24.470.101 zł
wykonanie - 21.866.072 zł (89.4%)

Burmistrz próbuje porozumieć się z zarządem Spółdzielni Mieszka-
niowej „Jedność” we wszystkich spornych kwestiach: wzajemnych
rozliczeń, kotłowni oraz uwłaszczenia. Celem ma być rozwiązanie
wszystkich spraw kompleksowo. Jak na razie obie strony zgadzają
się na tzw. opcję zero, czyli zrównoważenie wzajemnych roszczeń
i zobowiązań. Przygotowały jednak własne wersje równania. 
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Powrót bobra

Na obszarze Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w dolinie rzeki Jezior-
ki, w okolicach Zalesia Górnego, Żabieńca i Bogatek, żyje kilka rodzin bo-
brów, budując sobie żeremia. Populacja bobrów po II wojnie światowej
gwałtownie zmalała, znikły one wówczas z okolic Jeziorki. Powróciły tu po
latach dzięki udanej reintrodukcji. Najbardziej znany zakład zajmujący się
reintrodukcją znajduje się w Popielnie na Mazurach. Dzięki ingerencji
człowieka bobry, które są pod całkowitą ochroną, powróciły w ostatnich la-
tach nad większość polskich rzek i rozlewisk.

Wywieśmy flagi!
W tym roku po raz pierwszy obchodzić będziemy nowe, zatwierdzone

przez Sejm RP święto narodowe. 2 maja ogłoszony został Dniem Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z najważniejszych intencji, które przyświe-
cały idei jego ustanowienia jest potrzeba uzupełnienia bardzo skąpej wiedzy
naszego społeczeństwa na temat historii polskich symboli narodowych.
Dzień Flagi będzie miał charakter edukacyjny i ma służyć propagowaniu
polskich symboli narodowych. U nas nowe święto, w wielu krajach obcho-
dzone jest od dawna, m. in. w USA, państwach skandynawskich, na Litwie,
w Estonii czy Rosji. 

Dlatego apelujemy do mieszkańców by 2 i 3 maja w dniu święta Kon-
stytucji 3 maja nie zabrakło na naszych ulicach, domach i gmachach pu-
blicznych biało-czerwonych sztandarów. 
Prosimy właścicieli domów prywatnych, zarządców wspólnot, instytucji
publicznych, prezesów spółdzielni mieszkaniowych o dokonanie przeglądu
uchwytów i stanu flag. 

Znowelizowane prawo pozwala obywatelom umieszczać flagę i godło
RP nie tylko w dni świąt państwowych - w miejscach, gdzie otoczone będą
należytą czcią i szacunkiem. 

Czy spółdzielnia mieszkaniowa Jedność porozu-
mie się z władzami gminy?

Opcja „zero”

Telenowela przedstawiająca hi-
storię potyczek pomiędzy władzami
gminy a kolejnymi zarządami Jedno-
ści ciągnie się już kilka lat. Dla więk-
szości widzów - a wśród nich miesz-
kańców gminy, a nawet dziennikarzy
- sprawa staje się coraz bardziej
nudna. Przyśpieszenie akcji następu-
je regularnie w trakcie sezonu
grzewczego, kiedy to Przedsiębior-
stwo Ciepłowniczo-Usługowe z po-
wodu zaległości płatniczych spół-
dzielni odcina lokatorom ciepło.
Wtedy nudnawy serial zamienia się
w dramat, a widownia wykazuje
większe zainteresowanie. 

czytaj strona 5

Sprawozdanie z 22. sesji
Rady Miejskiej        ● s. 2

Sprawozdanie z pracy
burmistrza          ● s. 2

fot. arch. BPI

fot. D. Putkiewicz

!!nr24_3.qxd  2004-05-19  06:08  Page 1



W pierwszej części omówiono między
innymi: prawo Unii Europejskiej i prawo
polskie w aspekcie integracji europejskiej,
w tym: rolę i wpływ prawa Unii Europej-
skiej na polskich przetwórców żywności,
wymagania w zakresie produkcji żywności
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, wy-
magania w zakresie handlu oraz w zakresie
sprzedaży bezpośredniej. 

W części drugiej skupiono się na
systemie HACCP, historii jego powsta-
nia oraz zasadach. Uczestnicy dowie-
dzieli się, od czego należy zacząć wdra-
żanie, poznali zasady dobrej praktyki hi-
gienicznej i produkcyjnej. Przedstawio-
no praktyczne wskazówki w zakresie
dokumentacji oraz weryfikacji systemu. 

Prowadzące szkolenie - wysokiej

klasy specjalistki w tej dziedzinie - słu-
żyły radą i pomocą, odpowiadały na
wszystkie pytania, informowały o ewen-
tualnych zagrożeniach w postaci nie-
uczciwych firm, które chcąc zarobić na
naszej niewiedzy, proponują nam goto-
wy przepis na system HACCP. A trzeba

pamiętać, że nie ma na to złotego środ-
ka i tylko własna praca i upór pomoże
nam we wdrożeniu tego systemu. Nie
istnieje żaden formalny obowiązek cer-
tyfikacji lub zatwierdzenia systemu
HACCP przez jakiekolwiek instytucje.
Certyfikacja jest dobrowolna i adreso-

wana przeważnie do firm produkcyj-
nych. Wdrożenie systemu HACCP bę-
dzie kontrolowane przez sanepid, jak na
razie nie ma żadnych sankcji karnych za
jego brak. 

Osoby zainteresowane materia-

łami ze szkolenia mogą zgłaszać się

do Urzędu Miasta i Gminy w Pia-

secznie do pokoju nr 96 na trzecim

piętrze. Istnieje też możliwość zor-

ganizowania kolejnego szkolenia

w maju pod warunkiem zebrania

minimum 40 chętnych osób. Koszt

nie przekraczałby 90 zł. Osoby pra-

gnące wziąć udział w szkoleniu

prosimy o zapisy telefoniczne u pa-

ni Marty Pietrzak (tel. 701 76 50)

lub osobiście w pokoju nr 96. Szko-

lenie zorganizowano przy współpracy

z Biurem Zarządzania Jakością, Środo-

wiskiem i BHP. Tel. 691 81 91

Przydatne informacje:

www.fapa.com.pl

www.parp.gov.pl

www.izz.waw.pl

www.ukie.gov.pl                              red.
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W okresie tym burmistrz wydał 85 za-
rządzen, w tym m. in. w sprawach: 

- zatwierdzenia przetargu na szacowanie
działek i lokali na terenie gminy Piaseczno -
wykonawca firma Kor-Sit Walentyna
Korniluk, Warszawa ul. Dunikow-
skiego 30; 

- zatwierdzenia przetargu na sporządze-
nie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Bobrowiec, wy-
konawca - firma Brol z Warszawy, za
cenę ryczałtową brutto 40.870,00 zł; 

- zatwierdzenia przetargu na sporządze-
nie MPZP części wsi Głosków, wykonaw-
ca - firma Brol z Warszawy, za cenę
ryczałtową brutto 61.000,00 zł; 

- zatwierdzenia przetargu na sporządze-
nie MPZP części wsi Głosków Letnisko, wy-
konawca - firma Brol z Warszawy, za
cenę ryczałtową brutto 24.766,00 zł; 

- zatwierdzenia przetargu na remont
w budynku plebanii pomieszczeń z przezna-
czeniem na muzeum oraz remont wejścia do
budynku, schody zewnętrzne, wykonawca
- Zakład Usług „Amadeo” z Konstan-
cina-Jeziorny, za cenę ryczałtową
brutto 36.384,51 zł. 
- Ponadto zostały ogłoszone przetargi na: 

1) wykonanie sieci cieplnej 2Dn
150mm L-ok. 206,0m i przyłącza sieci
cieplnej 2Dn 100mm L-18,0m do budynku
SP Nr 5 w Piasecznie, 

2) wykonanie przyłącza sieci ciepl-
nej 2Dn 125 mm L-30m do budynku GO-
SiR w Piasecznie, 

3) budowę ulicy Słowiczej na odcin-
ku od ul. Tukanów do ul. Fabrycznej wraz
z wykonaniem kanalizacji deszczowej dla po-
trzeb odwodnienia jezdni, 

4) budowę nawierzchni jezdni i chod-
ników w ul. Emilii Plater w Piasecznie na od-
cinku od ul. Staszica do ul. Żeromskiego, 

5) kanalizację sanitarną w Zalesiu Dol-
nym etap II/11 w obrębie ulic: Stołeczna, Gra-
niczna, tory kolejowe PKP gmina Piaseczno. 

23 marca na naradzie kierownictwa za-
twierdzono program modernizacji dróg gmin-
nych „Piaseczno 2004”. Program obejmuje
plan pracy i założenia. Celem programu jest
zdecydowana i systematyczna poprawa stanu
dróg gminnych na terenie gminy Piaseczno. 

26 marca odbyło się w Piasecznie spo-
tkanie prezydentów, burmistrzów i wójtów
gmin podwarszawskich dotyczące podsumo-
wania negocjacji z władzami Warszawy
i ZTM. Wynikiem tych działań jest zdecydo-
wane obniżenie wysokości dopłat do komu-
nikacji publicznej przez gminę Piaseczno, tj.
z około 80 tys. zł miesięcznie do 24 tys. zł. 

27 marca burmistrz i radni uczestniczy-

li w podsumowaniu Mazowieckich Drużyno-
wych Zawodów w Pływaniu o puchar Preze-
sa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dru-
żyna GOSiR Piaseczno zajęła I miejsce. 

31 marca burmistrz i radny wzięli udział
w Polsko-Izraelskim Forum Ochrony Środowiska. 

1-9 Kwietnia - udział w przedświą-
tecznych spotkaniach zorganizowanych
przez: Polski Związek Niewidomych, Koło
Gospodyń Wiejskich ze Złotokłosu, PKPS
w Złotokłosie, Cech Rzemiosł Różnych,
Spółdzielnię Budowlaną i Spółdzielnię Rze-
mieślniczą, Związek Sybiraków, Związek In-
walidów Wojennych RP, Związek Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd Rejonowy w Piasecznie, Zarząd i Ra-
dę Powiatu Piaseczyńskiego, Zarząd Powia-
towy i Miejsko-Gminny ZOSP w Piasecznie,
wójta i Radę Gminy Lesznowola, komen-
danta powiatowego policji. 

2 kwietnia burmistrz wziął udział w uro-
czystym spotkaniu z okazji 10-lecia gazety
„Nad Wisłą”. 

4 kwietnia burmistrz uczestniczył w za-
kończeniu III Międzynarodowego Turnieju
Koszykówki Seniorów. Oprócz drużyn Pol-
skich udział w Turnieju wzięli goście ze Sło-
wacji i Węgier. Gośćmi honorowymi turnie-
ju byli: ambasador nadzwyczajny i pełno-
mocnik Republiki Węgierskiej Michaly Gyor
oraz sekretarz ambasady Republiki Słowac-
kiej Janka Plamenova. 

5 kwietnia zarządzeniem burmistrza zo-
stała powołana komisja ds. przejęcia majątku
i zadań z zakresu prowadzenia Liceum Ogól-
nokształcącego od powiatu piaseczyńskiego. 

14 kwietnia burmistrz spotkał się z dy-
rektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich i rozmawiał nt. dalszej przebudo-
wy ul. Stołecznej i Pod Bateriami. Omówiono
możliwości przebudowy tych ulic na odcinku
od skrzyżowania z ul. Pomorską wraz z budo-
wą ronda na skrzyżowaniu z ulicami 3 Maja
i al. Kasztanów do skrzyżowania z Redutową
i Graniczną. Po stronie gminy Piaseczno bę-
dzie sfinansowanie opracowania (zgodnie
z koncepcją z 1998 r.) dokumentacji tech-
niczno-wykonawczej, natomiast MZDW sfi-
nansuje wykonawstwo tej przebudowy. 

14 kwietnia udział burmistrza w spotka-
niu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
z przedstawicielami GDDKiA, nadleśnictwa
Chojnów nt. wspólnych działań związanych
z utrzymaniem czystości wzdłuż wszystkich
szlaków komunikacyjnych przebiegających
przez tereny leśne (również i poza tymi ob-
szarami). Podjęto wstępne ustalenia, aby te
działania były wzajemnie koordynowane,
a środki finansowe komasowane. 

15 kwietnia burmistrz wziął udział

w spotkaniu z zarządem powiatu oraz bur-
mistrzami i wójtami z terenu powiatu piase-
czyńskiego. Omawiane tematy to: stan bez-
pieczeństwa na terenie całego powiatu,
funkcjonowanie Ośrodka Doskonalenia Za-
wodowego Policji w Tomicach, lokalizacja
schroniska na terenie powiatu oraz dalsze
funkcjonowanie ośrodka dziennego pobytu
dla dzieci i młodzieży upośledzonych umy-
słowo w Konstancinie-Jeziornie. 

16 kwietnia odbyło się spotkanie bur-
mistrza z przedstawicielami Powiatowej Izby
Gospodarczej Spółdzielni Rzemieślniczej,
Spółdzielni Budowlanej, Cechu Rzemiosł
Różnych, Banku Spółdzielczego, Stowarzy-
szenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomo-
ści i przedsiębiorcami. Przewodnim tema-
tem spotkania była prezentacja głównych za-
łożeń budżetu na 2004 rok oraz zamierzeń
inwestycyjno-remontowych w latach 2004-
2006. Przedstawiono także główne kierunki
działania Gminnego Biura Integracji Euro-
pejskiej i Współpracy Gospodarczej. 

18 kwietnia burmistrz i radni uczestni-
czyli w uroczystościach z okazji obchodów
Miesiąca Pamięci Narodowej. 

19 kwietnia burmistrz wziął udział
w otwarciu wystawy „Świat wokół nas”
w domu parafialnym. Na wystawie prezento-
wane są prace uczestników Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej w Zalesiu Dolnym
i uczniów szkół gminnych. 

20 kwietnia na kierownictwie omówio-
no pismo SM Jedność, w którym spółdziel-
nia przedstawia propozycje wzajemnych roz-
liczeń finansowych z gminą. 

Straż miejska rozpoczęła kontrole posesji
pod względem przestrzegania przepisów ustawy
z dnia 13.09.96 r. o utrzymaniu porządku i czy-
stości w gminach. Do 8 kwietnia przeprowadzo-
no kontrole posesji w Antoninowie i Kuleszów-
ce. Za brak posiadania aktualnych umów i ra-
chunków na wywóz nieczystości stałych i płyn-
nych ukarano cztery osoby mandatami karnymi. 

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 od 18 marca do 22 kwietnia 2004 roku. 

SPRAWOZDANIE Z  PRACY  BURMISTRZA
Sesję, która odbyła się 22 kwietnia,

otworzył i poprowadził przewodniczący
Rady Miejskiej Józef Wierzchowski.
Przed rozpoczęciem obrad burmistrz
i przewodniczący Rady Miejskiej w Pia-
secznie wręczyli rekordziście polski
w pływaniu bezdechowym panu Toma-
szowi Nitce list gratulacyjny. 

Na wstępie radni przyjęli protokoły
z 21. sesji i drugiej nadzwyczajnej sesji
RM. Następnie sprawozdanie z prac kie-
rownictwa przedstawili przewodniczący
Rady i burmistrz Józef Zalewski. 

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

W pierwszej części obrad skarbnik
gminy Piaseczno pani Ewa Kłopotek-
-Główczewska przedstawiła sprawozda-
nie z wykonania budżetu gminy za rok
2003. Po zapoznaniu się z opinią Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej, komisji re-
wizyjnej i pozostałych komisji rada przy-
jęła sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy Piaseczno za rok 2003 i udzieliła
burmistrzowi absolutorium z tego tytułu. 

Następnie radni zmienili uchwałę nr
433/XX/2004 w sprawie uchwalenia bu-
dżetu gminy na rok 2004 oraz przyjęli
cztery uchwały w sprawie zmiany budże-
tu gminy w 2004 roku. Zwiększono do-
chody gminy o kwotę 475.580 zł - jest to
rekompensata utraconych dochodów
z tytułu ustawowych ulg i zwolnień wyni-
kających z ustawy o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Zwiększono plan
wydatków gminy o wydatki związane
z udziałem gminy w kosztach eksploatacji
linii autobusowych ZTM przebiegających
przez teren gminy, co stanowi kwotę
144.318 zł (24.053 zł miesięcznie, przez
sześć miesięcy). W związku z realizacją
zadań wynikających z ustawy o świadcze-
niach rodzinnych, która będzie obowią-
zywała od 1 maja 2004 roku, gmina
otrzymała dotację celową na zakup kom-
putera i oprogramowania. Radni zwięk-
szyli również dotację dla Ośrodka Kultu-
ry w związku z koniecznością współpracy
Ośrodka z organizacjami, które nie zosta-
ły ujęte w planie na 2004 rok. Są to: Ko-
ło Absolwentów „Chyliczanka”, Towa-
rzystwo Przyjaciół Piaseczna, Związek
Żołnierzy NSZ, Polski Związek Niewido-
mych, orkiestra dęta. 

W dalszej części obrad radni zatwier-
dzili sprawozdanie finansowe Samodziel-
nego Zespołu Publicznych Zakładów

Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za
2003 rok. Radni uchylili dwie uchwały
w sprawie sposobu wykonania uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Bąkówka oraz przy-
jęli nową uchwałę w tej sprawie. 

Rada odwołała panią Grażynę Or-
łowską ze składu komisji rewizyjnej na
skutek jej rezygnacji. 

Nadano nazwy ulicom: Widokowa
w Bąkówce, Gajowa w Jazgarzewie, Czer-
wonych Dębów w Henrykowie-Uroczu,
Bocianich Gniazd w Baszkówce, Party-
zantów, Graniczka, Kalinowa, Brzózek
w Chojnowie, Siedliska, Żubra, Zająca,
Dzięcioła, Bocianów, Norweska, Włoska,
Szpaków, Kozia, Mysia, Pliszki, Wróbel-
ka, Fińska, Watykańska, Sikorki, Królika,
Puchacza, Gołębia, Szwedzka, Patagoń-
ska, Kamyczkowa w Siedliskach. 

Rada Miejska odrzuciła dwie skargi 
- skierowaną pod swoim adresem w spra-
wie naruszenia przepisów prawa oraz
skargę na zachowanie stronniczego sta-
nowiska burmistrza w sprawie sporu to-
czącego się pomiędzy spółdzielnią Jed-
ność a PCU Piaseczno Sp. z o. o. 

Radni uchwalili statut Zespołu Eko-
nomiczno-Administracyjnego Szkół oraz
zmienili stawki wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i zastępstwa dla na-
uczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez gminę. 
W związku z wyborami do Parlamentu
Europejskiego radni zdecydowali o utwo-
rzeniu obwodu głosowania w szpitalu po-
wiatowym w Piasecznie oraz wprowadzili
zmiany w podziale gminy na obwody gło-
sowania. 

Kolejną uchwałą radni zmienili wy-
nagrodzenie burmistrza zgodnie z rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lu-
tego 2003 r. Wysokość podwyżki wynosi
420 zł brutto miesięcznie. 

Ostatnia uchwała rady dotyczyła za-
kupu przez gminę działki o pow. 325 m
kw. niezbędnej do poszerzenia ulicy Ja-
rząbka w Piasecznie. 

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

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

Sprawozdanie z 22. sesji Rady Miejskiej

HACCP w Piasecznie
Wychodząc naprzeciw małym i średnim przedsiębiorcom z branży żywnościowej,
burmistrz Józef Zalewski zorganizował 17 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
szkolenie z systemu HACCP. Uczestniczyli w nim właściciele sklepów spożywczych,
restauracji, piekarni, cukierni, hurtowni a także kilka gospodarstw agroturystycznych.
Odbyło się też drugie szkolenie 26 kwietnia dla stołówek szkół, przedszkoli i żłobków.
Prowadzącymi szkolenie były dr inż. Elżbieta Nitecka oraz dr Halina Turlejska. 

W związku z nowym prawem żywnościowym stworzonym zgodnie z wy-
mogami Unii Europejskiej wszystkie przedsiębiorstwa produkcyjne lub
wprowadzające żywność do obrotu są zobowiązane do zapewnienia bez-
pieczeństwa zdrowotnego żywności. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r.
(DzU 01., 63,634 z późn. zm.) o warunkach zdrowotnych i żywienia na-
kłada na przedsiębiorców wymóg rozpoczęcia wdrażania od 1 maja 2004
r. systemu HACCP (czyt. Hacap), czyli systemu analizy zagrożeń i kry-
tycznych punktów kontroli. Jest to metoda, a jednocześnie narzędzie po-
mocne w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. 

fot. Ł. Wyleziński
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OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE

PIASECZYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2004/2005

Ośrodki Krajowego Systemu Usług (KSU) w Warszawie 

Każdy z akredytowanych ośrodków
KSU świadczy przynajmniej jedną z pięciu
kategorii usług, adresowanych do małych
i średnich przedsiębiorstw lub osób po-
dejmujących działalność gospodarczą, tj.
usługi: doradcze, szkoleniowe, informa-
cyjne, finansowe oraz proinnowacyjne. 

1. Fundacja Małych i Średnich
Przedsiębiorstw w Warszawie ul.
Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel.:
838-02-91; 838-32-11 wew. 117;
www. fund. org. pl. Usługi doradcze
i informacyjne z administracyjno-pra-
wnymi i podatkowymi aspektami pro-
wadzenia działalności gospodarczej,
informacje na temat programów po-
mocowych dla MSP realizowanych
w ramach programu Phare i instru-

mentów wsparcia dla MSP. 
2. Instytut Organizacji i Zarzą-

dzania w Przemyśle „Orgmasz” ul.
Żelazna 87, 00-879 Warszawa, tel.:
654-60-61; www. ogrmasz.waw.pl.
Usługi szkoleniowe i doradcze w za-
kresie opracowania, wdrażania i przy-
gotowywania do certyfikacji syste-
mów zarządzania jakością. Akredyta-
cja do programu Phare 2000 Krajowy
Program Rozwoju MSP „Wstęp do
jakości”, „Przygotowanie do działania
na rynku europejskim”, „ Program
rozwoju przedsiębiorstw”. 

3. Mazowiecka Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Warszawie ul.
Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel.:
838-16-10, 838-32-11 wew. 107,

www.fund.org.pl. Usługi informacyj-
ne przygotowywanie informacji praw-
nych i ekonomicznych na rzecz przed-
siębiorców, absolwentów szkół, osób
rozpoczynających działalność gospo-
darczą, bezrobotnych. Bezpłatne po-
rady z zakresu: finansów, prawa go-
spodarczego, cywilnego, prawa pracy,
informacje w zakresie możliwości po-
zyskiwania zewnętrznych źródeł finan-
sowania inicjatyw lokalnych i regional-
nych, finansowania szkoleń przedsię-
biorców w zakresie dostępnych pro-
gramów pomocowych dla MSP. 

Zachęcam Państwa również do
odwiedzenia strony internetowej
www.parp.gov.pl, uzyskają tam pań-
stwo wiele cennych informacji o moż-

liwości pozyskiwania zewnętrznych
źródeł finansowania dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Strona poświę-
cona rozwojowi regionalnemu podzie-
lona jest na cztery części: (1) Europej-
ski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
(2) Publikacje, (3) Internetowy an-
gielsko-polski słownik terminologicz-
ny programów rozwoju regionalnego

oraz (4) Użyteczne adresy. Znajduje
się tam lista punktów konsultacyjnych
w województwie mazowieckim, którą
przedstawiam poniżej: 

(źródło: „Partner Przedsiębiorcy”
Ogólnopolski Informator Krajowego
Systemu Usług dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw) 

Ośrodki KSU prowadzą działalność nie nastawioną na zyski, celem jest podniesienie
konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dostarczanie im
wysokiej jakości kompleksowych usług, a przez to lepsze przygotowanie ich do funk-
cjonowania na jednolitym rynku.

źródło: Wydział Promocji Starostwa Piaseczyńskiego
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Wyróżnienie w kategorii gmin miejsko-wiejskich
odebrał burmistrz Józef Zalewski podczas festynu,
który odbył się 25 kwietnia na Polu Mokotowskim w
Warszawie. W konkursie brane były pod uwagę
gminne programy z zakresu ochrony środowiska,
gospodarka odpadami i ochrona gleb, inwestycje
proekologiczne oraz ochrona przyrody i zasobów
kulturowych. 

CMYK
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Za rok dopiero będzie!
... a tymczasem pod koniec marca

nasz zalesiański szczep Watra obchodził
już dziewiąte urodziny! Kolejny raz świę-
towaliśmy wokół Dębu nad rzeczką Zie-
loną. Od rana zuchy, harcerki i harcerze
mieli swoje leśne gry. Zabierano mapę,
pływano po morzach i bratano się z pira-
tami (by uwolnić porwaną księżniczkę!),
a najstarsi wędrownicy jeszcze w piątek
przeobrazili się w tajnych agentów wy-
wiadu. Wczesnym popołudniem przy
ognisku, gdzie zuchy piekły podpłomyki,
zjedliśmy ciepłą zupę, gdyż pogoda nas
nie rozpieszczała. 

Jak zwykle w czasie uroczystego
apelu zostały wręczone chusty nowym
członkom drużyn, a po tradycyjnym
„Sto lat” rozkroiliśmy pyszny urodzino-
wy tort składający się oczywiście z dzie-

więciu krążków! 
W tym roku było

nas wyjątkowo dużo.
Prócz rodziców,
dwóch zalesiańskich
gromad zuchowych
i drużyny harcerskiej
oraz wędrowników
dołączyły pod Dąb
nasze watrzańskie
„dzieci”, czyli dwie
drużyny z Prażmowa
i drużyna męska
z Góry Kalwarii! 

Obchody dzie-
wiątych urodzin
szczepu Watra zakończyliśmy niedzielną
mszą świętą w naszej intencji. 

Już zaczynamy szykować się do huczne-

go świętowania pierwszej, okrągłej rocznicy
- dziesiątych urodzin!

pwd. E. Hryniewicz

Światowy Dzień Ziemi

Uczeń Jedynki przyjacielem ziemi 

Podczas Światowego Dnia Ziemi, 22 kwietnia, ulicami Piaseczna
przemaszerowali uczniowie z klas 0-3 Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul.
Świętojańskiej, niosąc proekologiczne transparenty. Przed urzędem
miasta, na skwerze Kisiela, wręczyli oni burmistrzowi pisemną deklara-
cję „Uczeń jedynki - przyjacielem Ziemi”. 

Wcześniej w szkole odbyło się przygotowane przez uczniów przed-
stawienie „Ziemia zielonym domem”. Uczniowie posprzątali także teren
wokół szkoły, posadzili drzewka przy boisku szkolnym (dzięki panu Gra-
barskiemu z nadleśnictwa Chojnów), przeprowadzili zbiórkę makulatu-
ry i zużytych baterii. 

III Powiatowy Konkurs Recytacji Poezji Polskiej

Wiosenne recytowanie
Jak co roku na wiosnę odbył się, już trzeci z kolei, powiato-
wy konkurs recytatorski. W pierwszym etapie - szkolnym -
wybrano kandydatów ze szkół powiatu piaseczyńskiego,
którzy będą je reprezentować w następnej części konkursu. 

Kolejny natomiast, a zarazem finałowy wyłonił najlepszych recytatorów
w naszym powiecie. Obydwa etapy składały się z dwóch części - poezji re-
cytowanej i śpiewanej. Było bardzo wielu chętnych, którzy chcieli zapre-
zentować swoje ulubione wiersze szerszej publiczności. Niestety, jak wia-
domo, nagroda przypada tylko najlepszym. 

Według jury w piaseczyńskim Liceum im. I Dywizji Kościuszkowskiej
genialnym recytatorem okazał się Zbigniew Stępień z klasy Id (pierwsze
miejsce), który wykazał się świetną dykcją i zdolnościami aktorskimi. Dru-
gie miejsce przypadło Krzysztofowi Borowskiemu, a trzecie Magdalenie
Kot. Natomiast poezję śpiewaną najlepiej przedstawili Kamil Bieniek oraz
Edyta Kozińska. Wyróżnienia otrzymały: Zuzanna Macios, Ewelina Nowak,
Karolina Pudzianowska i Izabela Dudkiewicz. W naszej szkole wszyscy
uczestnicy mogli liczyć na doskonały doping swoich kolegów i cudowną at-
mosferę, która po części była zasługą prowadzącej - Oli Rotnickiej. Również
wystrój sali, który przygotowała klasa IIa, nie pozostawiał nic do życzenia. 

Etap powiatowy III Konkursu Recytacji, którego inicjatorką i organiza-
torką jest Lidia Duch (doradca metodyczny j. polskiego), odbył się
w Ośrodku Kultury w Piasecznie. Tu swoją obecnością zaszczycił nas sta-
rosta piaseczyński Jerzy Kongiel. Podobnie jak w konkursie szkolnym pu-
bliczności udzielił się klimat poezji Herberta, Szymborskiej, Miłosza. Rów-
nież jury miało niezwykle trudny wybór. W poezji mówionej najlepszymi
okazali: się Iga Chmielewska z Zespołu Szkół Rolniczych CKU w Piasecz-
nie (pierwsze miejsce), która rewelacyjnie zaprezentowała monolog Z.
Gozdawy i W. Stępnia „Miękkie serce” z teatru Buffo; Zbigniew Stępień
z LO im. I Dywizji Kościuszkowskiej (drugie miejsce) i Ewelina Traczyk
z Technikum Ekonomicznego w Górze Kalwarii (trzecie miejsce). W po-
ezji śpiewanej laury zdobyli Mariusz Ruta, który idealnie zinterpretował
i wykonał piosenkę Ryszarda Rynkowskiego „Jawa”, oraz Łukasz Ostrow-
ski z Zespołu Szkół nr 2 im. Emilii Plater. Przyznano cztery wyróżnienia:
za recytację Mariuszowi Meuszyńskiemu i Dorocie Brzózce; za śpiew Mag-
dalenie Jabłońskiej i Kamilowi Bieńkowi. Wszyscy uczestnicy otrzymali dy-
plomy za udział w konkursie, a zwycięzcy - nagrody książkowe. 

Recytatorom naszego powiatu gratulujemy wyróżnienia i zachęcamy także
innych do czytania poezji oraz prezentowania swoich umiejętności aktorskich. 

Małgorzata Majewska
Kuba Łukowski
Cezary Wolski

Tydzień bibliotek 8-15 maja
Po raz pierwszy obchodzony będzie w tym roku Tydzień Bibliotek. Został on zaini-
cjowany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W jego ra-
mach obchodzony będzie - ósmy już - wrosły w nasze tradycje Dzień Bibliotekarza.

Tydzień Bibliotek ma na celu rozpro-
pagowanie wiadomości o informacyjnej,
edukacyjnej i kulturotwórczej roli biblio-
tek, ich różnorodnej ofercie usługowej,
bogactwie zbiorów, przybliżenie społe-
czeństwu ich wizerunku jako instytucji
przyjaznych. 

Biblioteka publiczna w Piasecznie, włą-
czając się w obchody Tygodnia Bibliotek, za-
prasza na cykl spotkań pod wspólnym ha-
słem „Świat książki dziecięcej”. 

Czas w bibliotece to dla dziecka jedna
z dróg inicjacji kulturalnej w czytelnic-
twie, w kulturze. Jest to proces zazwyczaj
długotrwały, którego celem jest rozbudze-
nie u małego czytelnika potrzeb obcowa-
nia z literaturą, kulturą, zaprzyjaźnienie
dzieci z książką, pisarzem. 

A ponieważ nic tak nie przybliża
dziecku świata książek jak spotkanie z pi-
sarzem, już 7 maja odbędą się dwa spo-
tkania ze znaną i lubianą poetką dziecięcą
Dorotą Gellner: o 9:30 w filii biblioteki

publicznej mieszczącej się w budynku Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Zalesiu Dolnym,
o 11:00 - w oddziale dziecięcym biblioteki
w Piasecznie przy ul. Kościuszki 49. 

Natomiast 10 maja (poniedziałek)
o godz. 10:00 oddział dziecięcy biblioteki
będzie gościł Marcina Brykczyńskiego -
pisarza nagrodzonego w konkursie „Dzie-
cięcy Bestseller Roku 2000” za książkę
„Ni pies, ni wydra, czyli o wyrażeniach,
które pokazują język”. 
W czasie wszystkich spotkań biblioteka
organizuje kiermasz książek. 

Zarówno podczas Tygodnia Bibliotek,
jak i przez cały maj w bibliotece i filiach
odbędą się lekcje i wycieczki biblioteczne
dla dzieci ze szkół podstawowych i gimna-
zjalnych. 

Bibliotekarki opowiedzą uczniom
o bibliotece i jej dziejach, o książce i jej
historii na przestrzeni wieków, o pracy
przy tworzeniu katalogów i o zasadach ko-
rzystania z nich. 

Na zakończenie Tygodnia - 14 maja
(piątek) o godz. 11:00 w oddziale dziecię-
cym biblioteki publicznej dyrektor Mu-
zeum Książki Dziecięcej w Warszawie
Ewa Gruda w wykładzie zatytułowanym
„Stare i nowe książki dla dzieci” opowie
o literaturze dziecięcej i jej dziejach. 

Zapraszamy również dzieci do udziału
w konkursie plastycznym pt. „Magiczny
świat Harry'ego Pottera”. Prace w forma-
cie A4 lub A3 wykonane dowolną techni-
ką (akwarela, kredka, farba, wydzieranka,
pastele) należy składać w oddziale dziecię-
cym ul. Kościuszki 49 do 20 maja. 

Tydzień Bibliotek pod hasłem „Świat
książki dziecięcej” to podkreślenie nie-
zwykle ważnego zadania, jakie mają do
spełnienia zarówno piszący dla dzieci, jak
i bibliotekarze -powinni sprawić, by
dziecko polubiło książkę, nauczyło się z jej
pomocą poznawać świat i jego wartości. 

OK

Deklaracja

Uczniowie SP Nr 1 obiecują: 
1. Segregować śmieci przed wyrzuceniem
2. Nie łamać gałęzi drzew i krzewów

3. Unikać kupowania produktów 
w plastikowych opakowaniach

4. Nie zaśmiecać ulic ani trawników
5. Kupować produkty ekologiczne
6. Dbać i ochraniać naszą Ziemię 

Wandale ujęci!
Policja ujęła na gorącym uczynku dwóch wandali, którzy w
sobotę 24 kwietnia około godziny 1 w nocy zdewastowali
sygnalizację świetlną na ulicy Wojska Polskiego i Jana Pawła II.

Obaj chuligani, mieszkańcy Pia-
seczna Rafał K. (lat 20) i Radosław
N. (lat 21), byli pod wpływem al-
koholu. Zostanie przeciwko nim
wytoczona sprawa karna. Policja

skierowała już akt oskarżenia do
sądu. Wartość strat mienia pu-
blicznego szacowana jest na około
9 tys. zł.

red. 

Wyróżnienie od wojewody
Piaseczno jako jedyne w powiecie, wyróż-
nione zostało w konkursie „Gminy mazo-
wieckie w Europie” zorganizowanym
przez wojewodę mazowieckiego Leszka
Mizielińskiego z okazji obchodów Świato-
wego Dnia Ziemi 2004.

fot. Ł. Wyleziński

fot. D. Putkiewicz

fot. D. Putkiewicz
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Telenowela przedstawiająca historię
potyczek pomiędzy władzami gminy
a kolejnymi zarządami Jedności ciągnie
się już kilka lat. Dla większości widzów -
a wśród nich mieszkańców gminy, a na-
wet dziennikarzy - sprawa staje się coraz
bardziej nudna. Przyśpieszenie akcji na-
stępuje regularnie w trakcie sezonu
grzewczego, kiedy to Przedsiębiorstwo
Ciepłowniczo-Usługowe z powodu zale-
głości płatniczych spółdzielni odcina lo-
katorom ciepło. Wtedy nudnawy serial
zamienia się w dramat, a widownia wy-
kazuje większe zainteresowanie. 

Aktorzy dramatu
Jedność - największa spółdzielnia

mieszkaniowa w mieście (ponad 3,5 tys.
członków), która -jak twierdzą optymi-
ści - powoli wychodzi z ogromnych ta-
rapatów finansowych, w które wpako-
wały ją poprzednie dość często zmienia-
jące się zarządy. Problem jest poważny,
bo dotyczy w sumie ponad 7 tys. miesz-
kańców miasta. Jest wśród nich wiele
osób starszych i niezamożnych, które

nie mają wygórowanych żądań, ale zale-
ży im po prostu na spokojnym życiu.
A spokoju mieć z pewnością nie będą,
dopóki nie zostanie rozwiązany istny
węzeł gordyjski, jaki stanowią wzajemne
relacje oraz roszczenia i zobowiązania
płatnicze Jedności, PCU i gminy. 

PCU - Przedsiębiorstwo Ciepłow-
niczo-Usługowe „Piaseczno”. Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością,
w której 51 proc. udziałów ma gmina,
a 49 proc. - spółdzielnia. To, że właści-
cielami spółki są gmina i spółdzielnia,
nie zmienia faktu, że zarządzana jest
zgodnie z zasadami ekonomii i twardy-
mi regułami rynku. Firma posiada ko-
tłownię i zajmuje się produkcją i dostar-
czaniem energii cieplnej do spółdzielni,
mieszkań komunalnych oraz innych od-
biorców w mieście. Ponieważ zgodnie
z przepisami prawa w cenę ciepła wli-
czane są m. in. koszty spłaty kredytu, na-
leży ona do najwyższych na Mazowszu. 

Do niedawna zarząd spółdzielni do-
magał się od PCU odszkodowania
w wysokości prawie 2 mln zł. Uważał,

że spółka bezprawnie wystawia faktury
za pobór mocy w wysokości 13 MW,
podczas gdy spółdzielnia potrzebuje tyl-
ko 8,5 MW mocy. Wydaje się, że aku-
rat ta sprawa jest już wyjaśniona. Sąd 19
kwietnia br. oddalił pozew i stwierdził,
że zgodnie z decyzją prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki nr OA 86/2001
z dnia 28 listopada 2001 r. spółdzielnia
miała prawo zmniejszyć ilość zamówio-
nej mocy, ale aby się z tej nowej wielko-
ści rozliczać, musi dokonać zmian w wę-
złach cieplnych. Jak poinformowano nas
w siedzibie spółki, spółdzielnia dostoso-
wała węzły do wymagań technicznych
kotłowni i nic już nie stoi na przeszko-
dzie, żeby podpisać umowę na zakup
mniejszej mocy. To istotna wiadomość,
ponieważ 30 kwietnia wygasa dotychcza-
sowa umowa sprzedaży ciepła. 

Gmina Piaseczno to podwar-
szawska gmina, w której mieszka teore-
tycznie ponad 50 tys. (praktycznie po-
nad 60 tys.) mieszkańców. Ma opinię
gminy względnie zamożnej, choć i wła-
dze gminy, i mieszkańcy wiedzą, że po-

trzeby inwestycyjne znacznie przewyż-
szają możliwości finansowe gminnego
budżetu. Spółdzielcy stanowią znaczną
grupę mieszkańców miasta, ale z drugiej
strony władze gminy muszą brać pod
uwagę również interes ogółu, czyli fi-
nanse całej wspólnoty zamieszkującej
gminę Piaseczno. Czy gdyby mieszkań-
cowi Złotokłosu firma odcięłaby gaz za
niepłacenie rachunków, burmistrz rów-
nie szybko podjąłby się mediacji? Zda-
niem niektórych gmina nie powinna fa-

woryzować jednej ze społeczności tylko
dlatego, że jest lepiej zorganizowana
i częściej obecna w mediach. 

W ubiegłym tygodniu odbyło się
kolejne spotkanie przedstawicieli zarzą-
du spółdzielni i władz gminy. Burmistrz
deklaruje, że nie odejdzie od stołu ro-
kowań, dopóki strony nie osiągną kom-
promisu. Czy podobną wytrwałością
wykaże się zarząd „Jedności”? 

Redakcja
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Opcja „zero”
Burmistrz próbuje porozumieć się z zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Jed-
ność” we wszystkich spornych kwestiach: wzajemnych rozliczeń, kotłowni oraz
uwłaszczenia. Celem ma być rozwiązanie wszystkich spraw kompleksowo. Jak na ra-
zie obie strony zgadzają się na tzw. opcję zero, czyli zrównoważenie wzajemnych
roszczeń i zobowiązań. Przygotowały jednak własne wersje równania. 

W zawodach wzięły udział drużyny
starszoharcerskie oraz drużyny wysta-
wiane przez ochotnicze straże pożarne
z terenu gminy Piaseczno. Ze względu

na niekorzystne warunki atmosferyczne
i bezpieczeństwo zawodników zrezy-
gnowano z kilku konkurencji, zastępu-
jąc je równie emocjonującymi, acz

bardziej bezpieczny-
mi. Zawodnicy mu-
sieli wykazać się za-
równo „celnym
okiem”, jak i spraw-
nością i tężyzną fi-
zyczną. Rozegrano
sześć konkurencji:
biatlon, piramidę ze
skrzynek, rzuty do
celu, przeciąganie
liny, konkurencję

strażacką polegającą na rozwinięciu
węży, uruchomieniu pompy i celnym
skierowaniu strumienia wody do tarcz
oraz wynoszenie poszkodowanego
z zadymionego pomieszczenia w kom-
binezonach ochronnych i maskach
przeciwgazowych. W ogólnym rankin-
gu najlepsza okazała się drużyna
Ochotniczej Straży Pożarnej z Jazga-
rzewa pierwszy raz uczestnicząca
w zawodach. Drugie miejsce zajęła
drużyna składająca się z przedstawi-
cieli ochotniczych straży pożarnych
z Chojnowa i Bogatek, a trzecie -
Harcerska Grupa Ratownictwa Me-
dycznego. 

Po zawodach uczestnicy zawodów
spotkali się przy ognisku na wspólnym pie-
czeniu kiełbasek. Obiecali, że staną do ry-
walizacji w kolejnej edycji tych zawodów. 

Organizatorzy pragną podziękować za-
wodnikom za uczestnictwo oraz wszystkim
tym, którzy przyczynili się do zorganizowa-

nia imprezy: Biuru Mazowieckiemu Za-
rządu Ligi Obrony Kraju oraz dyrekcji hi-
permarketu Auchan w Piasecznie,
a w szczególności Panu Krzysztofowi Byli-
cy oraz pracownicom szkoły w Łbiskach,
którzy przygotowali przepyszną grochówkę
dla uczestników i kibiców.               red.

R A C H U N E K    S U M I E N I A
Gmina

1. Spółdzielni należy się odszkodowanie za drogi, ale gmina nie zgadza się z kwotą
zaproponowaną przez zarząd spółdzielni. Drogi budowane były w poprzednim systemie ze środków
publicznych, a ponadto gmina wyremontowała sporo odcinków. 

2. Gmina udzieli bonifikaty wysokości 99 proc. przy wykupie terenów osiedla, które obecnie są
w użytkowaniu wieczystym spółdzielni, a które w dalszej kolejności staną się własnością lokatorów,
zgodnie z ich życzeniem. 

3. Gmina przejmie udziały spółdzielni w Przedsiębiorstwie Ciepłowniczo-Usługowym. 

Burmistrz uważa, że do rozliczeń należy włączyć sprawę własności PCU. Jest to jego zdaniem jedna z naj-
ważniejszych dla mieszkańców kwestii. I władze gminy, i władze spółdzielni są przekonane, że forma spółki się
nie sprawdza. Jeżeli gmina przejmie kotłownię, wyłączy z ceny koszty kredytu i obniży cenę ciepła. Ponadto gmi-
na opracowała program zaopatrzenia miasta w ciepło i ma możliwość pozyskania środków na rozbudowę sieci.
W ten sposób ma szanse znaleźć dodatkowych odbiorców, co w sytuacji gdy spółdzielnia zmniejsza ilość zamó-
wionej energii, nie jest argumentem bez znaczenia. 

Zawody obronne
W strugach deszczu odbyła się trzecia edycja zawodów obronnych o puchar burmistrza miasta
i gminy Piaseczno. Mimo niesprzyjającej aury na zorganizowanych przez Urząd Miasta i Gmi-
ny Piaseczno oraz Komendę Hufca Piaseczyńskiego ZHP zawodach w Zalesiu-Nowinkach sta-
wiły się 24 kwietnia wszystkie zapowiedziane drużyny.

Gmina
● odszkodowanie za drogi
● bonifikata 99 proc. przy uwłaszczeniu

SM Jedność
● zobowiązania z tytułu użytkowania
wieczystego, dostaw wody i odprowa-
dzania ścieków, opłata partycypacyjna,
opłata za usunięcie drzew.
● udziały w Przedsiębiorstwie 
Ciepłowniczo-Usługowym

Gmina
● odszkodowanie za drogi
● bonifikata 99 proc. przy uwłaszczeniu

fot. Arch. BPI

Czy spółdzielnia mieszkaniowa Jedność porozumie się z władzami gminy?

fot. M. Grodner

fot. M. Grodner

Na osiedlu „Jedności” mieszka znaczna część mieszkańców Piaseczna

SM Jedność
1. Spółdzielnia winna jest gminie: 

- ponad 117 tys. złotych opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2003 wraz z odsetkami, 
- z tytułu tzw. opłaty partycypacyjnej - ponad 1,3 mln zł, 
- opłatę za usunięcie drzew - ponad 270 tys. zł
- za dostawę wodę i odprowadzanie ścieków ponad 1 mln zł. 

Razem - niecałe 3 mln zł. 
2. Spółdzielnia winna jest PCU Piaseczno przeszło 2 mln zł za ciepło dostarczone w 2003 i 2004 roku,

co w sezonie grzewczym powodowało, że spółka groziła wstrzymaniem lub wstrzymywała dostawy ciepła. 
3. Zarząd spółdzielni domaga się od gminy odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi

gminne o powierzchni 32 tys. m kw. Według wyliczeń zarządu jest to zawrotna suma 11 mln zł. 
4. W ostatnich miesiącach pod wpływem gorączki wstąpienia do Unii Europejskiej spora grupa

mieszkańców spółdzielni domaga się przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność
gruntów, na których zlokalizowane są budynki spółdzielni oraz tereny zielone, z uwzględnieniem wy-
sokiej bonifikaty sięgającej 99 proc. wartości. 

Zdaniem zarządu spółdzielni do wzajemnych rozliczeń nie należy włączać sprawy własności PCU.

SM Jedność
● zobowiązania z tytułu użytkowania
wieczystego, dostaw wody i odprowa-
dzania ścieków, opłata partycypacyjna,
opłata za usunięcie drzew.
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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:

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego ulicy Fabrycznej  na odcinku
od ul. Wojska  Polskiego do ul. Pow. W-wy  w Piasecznie - dł. ok. 390 mb.  

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Termin realizacji  (wymagany,
pożądany) -  15. 12. 2004r. Wadium - NIE JEST WYMAGANE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie - cena ( koszt ) -   100 %. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena:  12 zł)
można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu 75, lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z
oferentami - Piotr Borkowski, tel.7017654 w godz. 8-16. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój 75  III piętro

Termin składania ofert upływa   06.05.2004 r. godzina   11.00. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia  06.05.2004 r. godzina 11.15 w siedzibie zamawiającego. 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24  i art.22  Prawa zamówień publicznych,
spełniający warunki dodatkowe wymienione w SIWZ : opracowanie minimum trzech projektów budowlanych i wykonawczych
o podobnym ( porównywalnym ) zakresie z okresu ostatnich trzech lat poparte referencjami.  Termin związania z ofertą upływa
po 30 dniach od terminu składania ofert.
Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia jest :
Projekty budowlane i wykonawcze wielobranżowe - drogowy, odwodnienie, oświetlenie, usunięcie -  rozwiązanie kolizji ,
uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia na budowę .  

wojewody mazowieckiego
Wojewoda mazowiecki z dniem 21 kwietnia 2004 r.

wydał rozporządzenie nr 14 w sprawie ograniczenia używa-
nia materiałów pirotechnicznych. Rozporządzenie obowią-
zuje od dnia 26 kwietnia do 3 maja 2004 r. 

Więcej informacji na stronie www.mazowieckie.pl 

Komunikat

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.
U. z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm..) i art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 ma-
ja 20003r) zawiadamia się, że w związku z uchyleniem decyzji znak UiA 7331/G/335/03
z dnia 2003-10-03 przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie i wygaśnię-
ciem planu zagospodarowania przestrzennego gm. Piaseczno zatwierdzonego uchwałą Nr
115/86 RNMiG Piaseczno z dnia 1986-03-24 (Dz. U. W. S. W. z 1986 Nr 23 poz. 255
z 1986r) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego po-
legającej na budowie wieży stalowej o wysokości 48.0 m z kontenerem na
potrzeby telefonii komórkowej wraz z przyłączem energetycznym na
działce nr ewid. 14/67 położonej we wsi PGR Pęchery gm. Piaseczno, zo-
stało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji. 

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administra-
cyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedze-
nie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą w terminie 7 dni od daty
opublikowania niniejszego zawiadomienia zapoznać się ze złożonymi w sprawie materia-
łami oraz przedstawić swoje ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Urbanistyki
i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 (pokój 31). 

Zawiadomienie

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:

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego ulicy Tulipanów na odc. od
ul. Geodetów w kierunku Południowym w Piasecznie - dł. ok. 150 mb. 

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Termin realizacji  (wymagany,
pożądany) -  15. 12. 2004r. Wadium - nie jest wymagane. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie - cena (koszt) - 100 %
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 12 zł) można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu 75,
lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Piotr Borkowski, tel.7017654 w godz. 8-16
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój 75 III piętro

Termin składania ofert upływa   06.05.2004 r. godzina 11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia  06.05.2004 r. godzina 11.30 w siedzibie zamawiającego

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24  i art.22  Prawa zamówień publicznych,
spełniający warunki dodatkowe wymienione w SIWZ : opracowanie minimum trzech projektów budowlanych i wykonawczych
o podobnym (porównywalnym) zakresie z okresu ostatnich trzech lat poparte referencjami.  Termin związania z ofertą upływa
po 30 dniach od terminu składania ofert.
Opis przedmiotu:
Projekty budowlane i wykonawcze wielobranżowe - drogowy, odwodnienie, oświetlenie, usunięcie -  rozwiązanie kolizji ,
uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia na budowę .  

Przetarg

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO 

Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego położonego  w Piasecznie przy ul.
Szkolnej 10 powierzchni 102,45 mkw. z przeznaczeniem na działalność usługową lub handlową na okres 15 lat.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za wynajem 1 metra kwadratowego powierzchni wynosi 20,00 zł. + VAT.
Koszty związane z adaptacją  i ewentualnym remontem lokalu, bieżącym utrzymaniem (woda, kanalizacja, c.o i energia
elektryczna, telefon) ponosi najemca.
1. Formularz ofertowy, projekt umowy i wszelkie informacje odnośnie regulaminu postępowania można uzyskać w
Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno pok 34 lub pod  numerem telefonu 7017566.
Osoba upoważniona do udzielania informacji jest  Pani Teresa Sikorska.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będą brane pod uwagę:

a. oferowana stawka czynszu najmu za 1 mkw.  powierzchni
b. proponowany rodzaj działalności

Oferty należy składać w  zamkniętych ofertach w kancelarii  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w terminie
do  05.05.2004r. godz. 9 z napisem na kopercie:

,,PRZETARG - LOKAL UŻYTKOWY, ul. SZKOLNA 1 w PIASECZNIE”

Wadium w wysokości 4098,00 zł . należy wpłacić:
- przelewem na konto BISE   S.A. Oddział w Pisecznie przy ul. Kościuszki  8 

Nr 86 137012420000180440563602 
- gotówką (w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno) czynnej w godzinach 

poniedziałki od 8 do 18  w pozostałe dni tygodnia od 8 do 16
w terminie do dnia   05.05.2004r.godz. 9 z zaznaczeniem, że jest to wadium na lokal użytkowy przy ul. Szkolnej 1 w Piasecznie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05. 2004r. o godzinie 10 w sali nr 39 Urzędu  Miasta i Gminy Piaseczno. 
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez  wybrania którejkolwiek z ofert.
Wyniki przetargu w formie ogłoszenia będą wywieszane na tablicy informacyjnej Urzędu  Miasta i Gminy Piaseczno, a oferenci

zawiadamiani w formie pisemnej. Skutkiem uchylenia się od zawarcia  umowy jest utrata wadium.         

Przetarg

FORMULARZ ZP-200 Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane, Dostawy, Usługi

OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Osoba upoważniona do kontaktów: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno 
Piotr Borkowski ul. Kościuszki 5 / 75 05-500 Piaseczno, 
Telefon 70 17 654, Fax 70 17 692, e-mail: rzp@gmina-piaseczno.pl  
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody 
w Grochowej gm. Piaseczno

Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Grochowej gm. Piaseczno.
Dostawa i montaż urządzeń technologicznych, filtry, pompy, przebudowa instalacji
technologicznych w budynku stacji.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Grochowa
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej - NIE
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej - NIE
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile
dotyczy): nie dotyczy
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30/10/2004
Wymagane wadium: 5.000 zł

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE
I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE
WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i
art. 22 Prawa zamówień publicznych, spełniających warunki wymienione w SIWZ:
1) obroty roczne firmy nie mniejsze niż wartość ofertowa przedmiotowego zadania
brutto wykazane przez okres 3 lat w każdym roku i wynik finansowy dodatni, 2)
wybudowanie na terenie Polski w ciągu ostatnich 3 lat minimum 1 układu
technologicznego o wydajności nie mniejszej niż 100m3/h oraz modernizowanie
samodzielne 1 układu o wydajności nie mniejszej niż 100m3/h (bez przerw w
dostawie wody) poparte referencjami od zamawiającego wraz z kopią aktualnej
analizy wody spełniającą wymogi obowiązującej normy dla wody pitnej,
3) udokumentowanie przygotowania zawodowego na podstawie uprawnień
budowlanych w specjalnościach związanych z przedmiotem zamówienia wraz z
potwierdzeniem spełnienia warunków Izby Inżynierów Budownictwa- instalacje i
sieci sanitarne - instalacje elektryczne, 3/wykazanie doświadczenia zawodowego
kierownika budowy w zakresie prac będących przedmiotem zamówienia, 4)
przedstawienie zaświadczenia od dostawcy urządzeń na udzielenie 3 letniej
gwarancji na układ filtracyjny, 5) zapewnienie rozruchu technologicznego przez
przedstawicieli producenta urządzeń pochodzących z importu (w szczególności
układu filtracyjnego należy załączyć oświadczenia przedstawiciela producenta) 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

KRYTERIA OCENY OFERT: 
Cena oraz dodatkowe kryteria wraz z ich procentowym udziałem: Cena - 90 %,
termin realizacji zamówienia - 10 %

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
dodatkowych wyjaśnień dostępne do: 21/06/2004, Cena: 25 zł
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
21/06/2004, godz. 11:00 
Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert 
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 21/06/2004 godz. 11:15
Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok. 76
CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU
FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE? Nie 

wojewody mazowieckiego
W dniach od 27 kwietnia do 1 maja 2004 r. w godzinach

6.00-24.00 obowiązywać będzie zakaz wjazdu do miasta st.
Warszawy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
wszystkich kategorii. 

Decyzję tę podjęli zarządcy dróg, czyli Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad, Marszałek oraz Prezydent
Miasta st. Warszawy.

Komunikat
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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 wy-
kwalifikowanych fryzjerów i recepcjonistki ze
znajomoscią angielskiego. Konstancin-Jeziorna,
ul. Warszawska 22. Tel. 756 44 86
❖ Zatrudnię do pracy sezonowej w barze w Za-
lesiu Górnym. Tel. 0 606 206 416
❖ Osoby do pracy w ubezpieczeniach. Średnie, mi-
nimum 26 lat, doświadczenie zawodowe w sprzedaży
min. 1 rok. Towarzystwo gwarantuje stałe wynagro-
dzenie. Tel. 0 501 074 893, e-mail: hljm@wp. pl
❖ Przyjmę kucharkę lub pomoc kuchenną do
restauracji Laguna w Lesznowoli k. Magdalenki. 
Tel. 757 94 09, 0604 55 15 01
❖ Spółdzielnia Inwalidów „Mazowianka” za-
trudni osoby niepełnosprawne: kierowców do
przewozu osób, pielęgniarkę, nakładców, ślusa-
rzy-mechaników.  Tel. 727 52 80 w. 109
❖ Potrzebni pracownicy wyspecjalizowani
w zakresie prac montażowych klimatyzacji i wen-
tylacji, tel. 715 53 33
❖ Zatrudnię fryzjera i przyjmę uczennice do
zakładu fryzjerskiego, Ursynów.  Tel. 644 25 18
❖ Zatrudnię kobietę do konfekcjonowania to-
waru - obsługa komputera.  Tel. 0 602 222 556
❖ Ekspedientce do małego sklepiku osiedlowe-
go na Józefosławiu tel. 750 85 72
❖ Przyjmę do opieki nad dzieckiem kilka razy
w tygodniu, dyspozycyjną. Tel. 701 87 99 (po g. 19) 
❖ Zatrudnię pracownika do obsługi maszyn
dziewiarskich. Tel. 750 46 77 godz. 8-16
❖ Poszukuję korepetytora j. Polskiego dla gim-
nazjalisty w Złotokłosie.  Tel. 0501 232 807

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
❖ Podejmę pracę biurową w niepełnym wymia-
rze godzinowym. Tel. 0 501 630 811
❖ 40-letnia, doświadczenie handlowo-biurowe,
komputer, dyspozycyjna.  Tel. O 601 391 664
❖ Księgowa poprowadzi pełną księgowość, roz-
liczenia z US, GUS, ZUS.  Tel. 0 503 173 865
❖ Młoda, doświad. w urzędzie skarbowym, zna-
jomość komputera i urządzeń biurowych, podejmie
pracę biurową lub w księgowości. Tel. 0506 285 155
❖ Absolwentka ekonomii, doświadczenie w księ-
gowości, angielski, podejmie pracę. 
Tel. 717 04 99, 0 600 500 926
❖ 55-letni, samotny, matura poszukuje pracy:
jako dozorca; handlu, ogrodnictwo, prace porząd-
kowe, ochrona mienia lub inne. Tel. grzecznościo-
wy 841 20 14, prosić Piotra. 
❖ Młody, uprawnienia na wózki widłowe, znajo-
mość stolarki podejmie pracę fizyczną. Tel. 750 06 04
❖ W budownictwie, uprawnienia na wózek wi-
dłowy. Tel. 750 39 96 lub 0 691 987 849
❖ Elektryk z dużym doświadczeniem, uprawnie-
nia 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 ciężkie-
go, 35 lat praktyki.  Tel. 757 37 37, 0 695 491 553
❖ Frezer narzędziowiec, rencista, podejmie pra-
cę. 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 + świa-
dectwo kwalifikacji. Tel. 0 503 471 422
❖ Absolwent handlu zagranicznego i zarządza-
nia 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
vZaopiekuję 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
❖ Młoda podejmie pracę w sklepie, opieka nad
dzieckiem, sprzątanie, posiada prawo jazdy. 
Tel. 756 94 79
❖ Zaopiekuję się dzieckiem, starszą osobą, po-
sprzątam. Tel. 750 06 04
❖ Z dużym doświadczeniem kierowniczym. Podej-
mę pracę administracyjno-biurową. Tel. 750 22 01

Nieruchomości
❖ Kupię bezpośrednio dom 150-180 mkw. W Pia-
secznie lub Zalesiu Dolnym oraz M-3. Tel. 641 15 92

❖ Mieszkanie 77 mkw. w Głoskowie, działka 500
mkw. + garaż.  Tel. 757 37 37, 0 695 491 553
❖ Sprzedam ziemię rolną 2 h, podzieloną w Goł-
kowie. Tel. 757 43 58, 0 605 296 018
❖ Sprzedam działkę budowlano-usługową 750
mkw oraz budowlaną 1720 mkw w Piasecznie.
Tel. 720 24 72
❖ Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 38 mkw.
Piaseczno ul. Kusocińskiego. 
Tel 0 603 547 760 lub 757 02 74 wieczorem
❖ Zamienię mieszkanie na Mokotowie kwate-
runkowe 52 mkw. (3 pokoje) na mniejsze w Pia-
secznie z możliwością wykupu. Tel. 0 693 841 075
❖ Wynajmę garaż 50 m z kanałem w Gołkowie.
Tel. 757 43 58, 0 605 296 018
vDo wynajęcia mieszkanie 42 mkw. w Piasecznie,
2 pokoje, łazienka, balkon, miejsce garażowe. Tel.
757 80 93, 0 600 894 503
❖ Wynajmę M 37m2. Tel. 711 01 52
❖ Sprzedam mieszkanie 60 mkw. (3pokoje)
w Piasecznie. Tel. 750 67 67 lub 0 600 494 036
❖ Sprzedam działkę budowlaną Prace Duże. 
Tel. 756 37 01
❖ 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
❖ Wynajmę mieszkanie dwupokojowe z kuchnią
i łazienką - 56 m kw. w domku wolnostojącym w
Piasecznie. tel. 756 21 86 

Inne
❖ Wyprzedaż kręgów studziennych oraz przepu-
stów drogowych, biorę również nadzory budowla-
ne tel. 757-04-19
❖ Przyjmę gruz 750 07 84
❖ angielski - korepetycje. Tel. 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
❖ matematyka - korepetycje. 
Tel. 0 606 620 011
❖ Sprzedam tanio węgiel opałowy oraz drewno.
Tel. 711 01 52 po godz. 20
❖ Poszukuje wózek inwalidzki. Tel. 756 26 37
❖ Zespół poszukuje saksofonisty. 
Tel. 0 503 75 79 44
❖ Sprzedam metalowy garaż 3x5 m. 
Tel. 0604 371 286
❖ Sprzedam kocioł stalowy, grzewczy typ
KGGW-25 oraz kaloryfery żeliwne.  Tel. 711 01 52

Dyżury radnych

Rady Miejskiej w Piasecznie

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Wierzchowski oraz

Wiceprzewodniczące Rady Miejskiej Pani Anna Płocica i Pani Grażyna

Orłowska przyjmują w każdą środę w Biurze Rady Miejskiej Urzędu

Miasta i Gminy Piaseczno od godz. 16 do 17

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

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

3. Dziekanowski Paweł - każda środa w Biurze Rady Miejskiej 
od godz. 16 do 18. Stały kontakt z mieszkańcami pod 
nr tel. 0501-13-13-76 oraz e-mail: pawel-dziekanowski@go2.pl

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

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

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

7. 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. Otręba Marcin - poniedziałki w Ratuszu (Urząd Stanu Cywilnego) w godz. 15-17
Każda środa w Biurze Rady Miejskiej od godz. 16 do 18, 
pierwszy wtorek miesiąca godz. 16-18 
ZNP, ul. Chyliczkowska 12, tel. 756-72-88

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

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

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

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

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

14. 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

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

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

17. 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
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Imprezy Ośrodka Kultury: 

Ośrodek Kultury w Piasecznie zaprasza na spotkanie autorskie Irminy
Wieczorek promujące jej trzeci tomik poezji pt: „Obłok i wiatr”. 
Uroczystość odbędzie się 7 maja 2004 r. o godz. 18.00 w siedzibie Ośrodka
W programie prezentacja utworów oraz możliwość zakupu książki. 
Dotychczas ukazały się: „Początek” (2000) i „Relacje” (2001). 
Autorka otrzymuje stypendium twórcze od gminy Piaseczno. 

30 kwietnia godz. 18.00 wernisaż wystawy malarstwa - Stanisław Kurek 
3 maja Obchody 213 rocznicy uchwalenia Konstytucji 

3 Maja. (Program na pierwszej stronie gazety) 
7 maja godz. 9.00,10.00,11.00 teatr NIC PEWNEGO - „Seans” wg. 

„W małym Dworku” Witkacego. Rezerwacja tel.
8 maja godz. 19.00 Wieczór teatralny

spektakl „Ciało” - teatr UHURU 
spektakl „Kołysanki” - teatr NIC PEWNEGO

9 maja godz. 9.00 warsztaty teatralne dla nauczycieli i instruktorów. 
12 maja godz. 10.00 Dom Parafialny Parafii św. Anny - X FESTIWAL 

PIOSENKI EKOLOGICZNEJ I TURYSTYCZNEJ -
dzieci (przedszkolaki i klasy I-III) 

13 maja godz. 10.00 sala Ośrodka Kultury - X FESTIWAL PIOSENKI
EKOLOGICZNEJ I TURYSTYCZNEJ - młodzież 
(klasy IV - VI i gimnazjum) na zgłoszenia czekamy do 5 maja

14 maja godz. 19.00 „SPOTKANIA LUDZI Z MGŁY”- spotkanie poetyckie 
adresowane do wszystkich słuchających i czytających poezję. 
WOLNA GRUPA BUKOWINA, MIKROKLIMAT,
ELIK AIMEE. Wstęp 15 złotych. 

15 maja godz. 11.30 Spotkanie GRUPY PIASECZNO
15 maja godz. 19.00 KONCERT i ACTIVE ROCK PARTY AMETRIA - koncert 

promocyjny płyty „Piątek3nastego”
DIVE 3d - koncert promocyjny płyty „AURA”
ACTIVE ROCK PARTY - Wodzirej Zenek. Wstęp 10 złotych

16 maja godz. 18.30 teatr „NIE NA TEMAT” - spektakl „NAGI KRÓL”

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  

CMYK

R E K L A M A

Szkoła w rytmie hip-hop

Organizatorzy przedsięwzięcia -
znany w hiphopowym środowisku
Rufin MC przy współpracy
z Ośrodkiem Kultury - urządzili
jam hiphopowy. Przed szkołą rapo-
wano, didżej scratchował i puszczał
muzę, w rytm której hiphopowcy
na rozstawionej macie dali pokaz
breakdance. 

Coraz więcej szkół decyduje się
na udostępnienie murów grafficia-
rzom. Zaletą jest integracja mło-
dzieży, pokazanie, że szkoła nie mu-
si być odległa i obca uczniom.
Wreszcie, kontrolowane graffiti jest
przyjaźniejsze dla oka niż szare mu-
ry dodatkowo zeszpecone niecen-
zuralnymi napisami. 

ŁW

Idąc z duchem czasu, pia-
seczyńska „piątka” zmie-
niła wygląd na bardziej
„odlotowy”. Dyrekcja
szkoły przy ul. Szkolnej
przyjaznym okiem spoj-
rzała na inicjatywę mło-
dzieży, która własnoręcz-
nie urozmaiciła szkolne
mury kolorowymi graffiti.
Pomysł spodobał się wła-
dzom miasta.

Pięć minut na bezdechu!
Tomasz Nitka z Piaseczna został
rekordzistą Polski w nurkowa-
niu bezdechowym. Wytrzymał
pod wodą 5 minut i 17 sekund!

Wstrzymanie oddechu na ponad pięć
minut to osiągnięcie na poziomie mi-
strzostw świata w tej dyscyplinie. Pan
Tomasz tego samego dnia pobił kolejny
rekord Polski na basenie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej
Woli. Przepłynął w płetwach, nie wynu-
rzając się, odległość 150 metrów! 

Do zawodów Tomasz Nitka przygo-
towywał się na basenie piaseczyńskiego
GOSiR-u. Na kwietniowej sesji Rady
Miejskiej otrzymał za swoje osiągnięcie
z rąk burmistrza dyplom uznania oraz
karnet z darmowymi wejściami na pia-
seczyński basen. 

ŁW Tomasz Nitka (z prawej) otrzymuje dyplom z rąk burmistrza Józefa Zalewskiego. 

II Majówka w Lasach Chojnowskich 9 Maja 2004

Oddział PTTK w Piasecznie, Klub Turystyki Jeździeckiej PTTK w Wólce Prackiej oraz GOSiR
zapraszają na imprezę turystyczną w lasach chojnowskich. W programie dwie trasy piesze i jedna
jeździecka oraz wspólne ognisko i konkursy. Zapisy do 6 maja w Biurze PTTK w Piasecznie, plac Piłsudskiego 3.
Wpisowe 5 zł, dla członków PTTK 3 zł. 

Maj

DATA GODZINA NAZWA IMPREZY
3.05 12.00 IV PIASECZYŃSKA MILA KONSTYTUCYJNA - BIEG ULICZNY
4.05 10.00 MISTRZOSTWA POWIATU W DWUBOJU 

NOWOCZESNYM
5.05 12.00 MISTRZOSTWA  POWIATU 

W MINI PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW
6.05 12.00 MISTRZOSTWA  POWIATU 

W MINI PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT - S.P.
7.05 8.00 I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 

PIŁKI KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT `91
12.00 MISTRZOSTWA POWIATU 

W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT- GIMNAZJA
8.05 8.00 I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 

PIŁKI KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT `91
9.00 GRAND PRIX PIASECZNA 

W PŁYWANIU - ST. GRZBIETOWY
19.00 MECZ P. KOSZYKOWEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

9.05 8.00-12.30 I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
PIŁKI KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT `91- FINAŁY

14.00 MECZ PIŁKI KOSZYKOWEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH
10.05 10.00 MISTRZOSTWA POWIATU W CZWÓRBOJU L.A.
12.05 12.00 MISTRZOSTWA POWIATU 

W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW -GIMNAZJA
13.05 10.00 MIEDZYSZKOLNE ZAWODY PŁYWACKIE - KL. IV - VI 

12.00 PIASECZYŃSKA  LIGA LEKKIEJ ATLETYKI  - S. P.  
14.05 12.00 PIASECZYŃSKA  LIGA LEKKIEJ ATLETYKI  - GIMNAZJA
17.05 12.00 MISTRZOSTWA POWIATU 

W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW -  GIMNAZJA 
18.05 10.00 MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY PŁYWACKIE - KL.III I MŁODSI

12.00 MIĘDZYPOWIATOWE ZAWODY 
W DWUBOJU NOWOCZESNYM 

12.00 MISTRZOSTWA POWIATU 
W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW - GIMNAZJA 

Terminarz imprez sportowych

fot. OK

fot. OK

fot. Ł. Wyleziński
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