
Przebudowa Puławskiej miała się
zacząć w przyszłym roku, tymcza-
sem, jak donosiła w sierpniu „Gaze-
ta Wyborcza” przygotowania wstrzy-
mał protest władz Warszawy. Miej-
skie Biuro Komunikacji złożyło za-
strzeżenia do decyzji lokalizacyjnej,
którą wydał wojewoda, twierdząc, że
w pasie drogowym Puławskiej musi
się znaleźć miejsce na tory tramwa-
jowe, a sama linia tramwajowa do
Piaseczna jest w strategicznych pla-
nach jednej ze spółek miejskich
Tramwajów Warszawskich na lata
2010-2020. Taka zmiana znacznie
opóźni rozpoczęcie inwestycji. 

Opóźnieniem przygotowań do
budowy martwi się poseł Janusz Pie-
chociński. - W 2020 roku będę miał
70 lat, a my chcemy mieć rozwiąza-
nia na dziś, a nie na nie wiadomo
kiedy, robione przez nie wiadomo
kogo i za ile - mówi szef sejmowej
komisji infrastruktury. - Hamowa-
nie dziś rozbudowy Puławskiej jest
zbrodnią. Jeśli prezydent Warszawy
chce naprawdę pomóc mieszkań-
com, to może uruchomić trolejbusy.
Stoją przecież słupy, będzie na pew-
no dużo taniej, lepiej i szybciej. Pre-
zydentowi trzeba przypomnieć, że
pomysły dobre to pomysły zrealizo-
wane, a nie w ciągłej fazie projektu -
dodaje Piechociński. 

Podobnego zdania jest senator

Robert Smoktunowicz. - Cztery lata
temu przed wyborami byli tacy, co
obiecywali budowę metra do Pia-
seczna. Dziś obiecują tramwaje.
A korki na Puławskiej są coraz więk-
sze. Poszerzenie Puławskiej to dla
Piaseczna najważniejsza rzecz. Kon-
cepcja tramwaju do Piaseczna, po-
mysł, który ktoś rzucił nagle przed
wyborami, wstrzymałaby poszerze-
nie Puławskiej na kilka lat. Senator
przypomina, że trzy lata temu zlecił
opracowanie koncepcji zintegrowa-
nego systemu komunikacji w aglo-
meracji warszawskiej i jego zdaniem
rozwiązaniem dla podwarszawskich
miejscowości, również dla Piasecz-
na, są już istniejące, niestety, dziś
niszczejące tory kolejowe. 

Cieszymy się, że Warszawa
uwzględnia gminę w planach rozwo-
ju sieci tramwajowych, ale nie może
to kolidować z uporządkowaniem
Puławskiej przygotowywanym od
wielu miesięcy. Jesteśmy gotowi do
rozmów o współudziale Piaseczna
zarówno w budowie linii tramwajo-
wej, jak i budowie systemu szybkiej
kolei. Zależy nam na rozwoju trans-
portu szynowego, ale bez blokowa-
nia rozbudowy Puławskiej. Liczymy,
że zwycięży zdrowy rozsądek i War-
szawa wycofa swoje zastrzeżenia. 

Andrzej Swat 
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Sprawozdanie burmistrza
● s. 3

25-lecie „Solidarności“ 
w Piasecznie        ● s. 4

Idea Mazovia Tour
● s. 5

Zaproszenie na spotkanie
z autorem

● s. 8

Dzień Urody i Zdrowia

Z okazji otwartych drzwi
w Domu Urody Thau
17 września w godz. 12-18
odbędzie się piknik przy ul.
Radosnej 6 w Piasecznie. 

W programie m. in. bez-
płatne konsultacje i zabiegi
kosmetyczne, pokazy i prezen-
tacje zabiegów kosmetycz-
nych, taneczno-wokalny pro-
gram artystyczny oraz gry i za-
bawy dla dzieci.

Program imprezy: 
11.00 - 11.30 Inauguracja JARMARKU PIASECZYŃSKIEGO

Prelekcja dr Włodzimierza Bagieńskiego
- „Piaseczyńskie targi i jarmarki” oraz „Pałace,
parki i ogrody doby średniowiecza”
- Muzeum Regionalne w Piasecznie

11.30 - 12.00 Przemarsz Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej
12.00 - 12.15 Rozpoczęcie Jarmarku - hejnał Piaseczna
12.15 - 13.00 Koncert Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej
13.00 - 14.00 Koncert zespołu „Lwowska Fala”
14.00 - 14.30 Występ zespołu ludowego ze Złotokłosu
14.30 - 15.00 pokaz walk rycerskich -Eodem Tempore
15.00 - 15.30 Ognisko Muzyczne im. Św. Łucji

z Rembertowa - muzyka klasyczna
15.30 - 16.00 Pokaz Kawalerii Konnej TKKF Hubert

z Warszawy (cz. I) 
16.00 - 16.15 Występ dzieci z Przedszkola nr 3
16.15 - 16.30 Występ zespołu ludowego z Chojnowa
16.30 - 17.00 Występ uczniów ze SP nr 1 w Piasecznie
17.00- 17.30 Ognisko Muzyczne im. Św. Łucji z Rembertowa

-cz. II - utwory różne
17.30 - 18.30 Koncert zespołu BELTAINE
18.30 - 19.00 Pokaz Kawalerii Konnej TKKF Hubert

z Warszawy (cz. II) 
19.00 - 19.30 pokaz tańców dworskich i średniowiecznych

- Eodem Tempore
19.30 - 20.00 „Wesele po wiejsku” zespół ludowy z Chojnowa
20.00 - 21.00 Koncert Muzyki Dawnej - zespół ALIENOR
21.00 - 21.15 Pokaz Sztucznych Ogni
Imprezy towarzyszące: 
1. wystawa malarska Grupy Piaseczno z okazji 30-lecia pracy twórczej 
2. wystawa prac konkursowych „Gdzieś obok nas…”
3. zwiedzanie kościoła p. w. św. Anny z przewodnikiem w godz. 14-17
4. zwiedzanie kolejki wąskotorowej w godz. 11.00 - 16.00
Pozostałe atrakcje 
- jazda na koniu dla dzieci 
- stoisko WOPR
- wioska rycerska
- obóz jazdy konnej

Impreza pod patronatem burmi-
strza miasta i gminy Piaseczno organi-
zowana jest w ramach obchodów Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa, które we
wrześniu przygotowywane są przez pla-
cówki kulturalne w całej Polsce.

Prawo do organizowania jarmar-
ków Piaseczno otrzymało w XVI w. Na
jarmarki przybywali kupcy i rzemieśl-
nicy z okolicznych miast i wsi. Często
przywożono na nie towary z Warsza-
wy, a nawet Łodzi. Zamierzeniem or-
ganizatorów JARMARKU PIASE-
CZYŃSKIEGO jest odtworzenie kli-
matu dawnych jarmarków, przybliże-
nie kultury tradycyjnej i dawnego rze-
miosła oraz zainteresowanie mieszkań-
ców dziedzictwem kulturowym nasze-

go regionu. 
W części artystycznej przewidziane

są występy zespołów ludowych z na-
szego terenu, a także historyczne poka-
zy konne oraz rycerskie. 

Podczas JARMARKU w Parku
Miejskim rozstawione zostaną kramy
z wyrobami garncarskimi, kowalskimi,
rękodziełem, ozdobami, a także trady-
cyjnie przygotowywanymi produktami
spożywczymi. 

Impreza, którą organizują Ośro-
dek Kultury w Piasecznie, Muzeum
Regionalne, Towarzystwo Przyjaciół
Piaseczna rozpocznie się o godz. 11.00
i potrwa aż do wieczora.

OK

JARMARK PIASECZYŃSKI
18 września w Parku Miejskim w Piasecznie od-
będzie się po raz pierwszy Jarmark Piaseczyński
nawiązujący do dawnych tradycji organizowania
w Piasecznie wielkich targów. 

Czy pomysł linii tramwajowej do Piaseczna wstrzyma rozpoczęcie modernizacji Puławskiej? 

Tramwajem w Puławską
W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad trwają
prace nad dokumentacją poszerzenia ul. Puławskiej od ul.
Geodetów do ul. Energetycznej wraz z bezkolizyjnym wjaz-
dem do Auchan. Inwestycja może się jednak opóźnić z powo-
du pomysłu warszawskich urzędników, którzy nagle zapla-
nowali wzdłuż Puławskiej linię tramwajową.

fot. Ł. Wyleziński

41. sesja 
Rady Miejskiej odbędzie

się 22 września
o godz. 9

w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5

Ulica Puławska
07.09.2005 r.
godz. 9.00
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fot. M. Ciechomski

Sesję, która odbyła się 30 sierpnia,
otworzył i poprowadził przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Józef Wierzchowski. 

Po przyjęciu protokołu z 39. sesji
sprawozdanie z działalności za okres
między sesjami przedstawili przewod-
niczący Rady i burmistrz Józef Zalew-
ski. Następnie radni składali wnioski
i interpelacje. 

W pierwszej części obrad radni
wprowadzali zmiany do budżetu.
W związku z koniecznością wypłacenia
przez gminę odszkodowania (zgodnie
z wyrokiem Sądu Okręgowego w War-
szawie) radni zwiększyli wydatki o 755
tys. zł. Zwiększone zostały także wy-
datki na: 
◗usuwanie szkód związanych z nawał-
nicami, 
◗ utrzymanie porządku i czystości na
terenie gminy, 
◗nieprzewidziane remonty sieci cieplnej, 
◗remonty rowów odwadniających, 
◗wykonanie posadzki w biurze na tar-
gowisku miejskim i remont instalacji
elektrycznej w hali mięsnej, 
◗wynagrodzenie za wykonanie projek-
tu stałej organizacji ruchu dla ulicy
Granicznej, 
◗ remont budynku Urzędu Miasta
i Gminy, 
◗ dofinansowanie (zakup pucharów,
koszulek i piłek) 21. Narodowych Mi-
strzostw Polski Seniorów w Tenisie, 
◗rozbudowę systemu informatycznego

Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
oraz wymianę części zestawów kompu-
terowych, 
◗zakup nagród - sprzętu sportowego -
dla szkół według wyników uzyskanych
w Gminnej Olimpiadzie Młodzieży
Szkolnej Szkół Podstawowych i Gim-
nazjów. 
Zmniejszono wydatki na: 
◗dzierżawę terenu pod parking, 
◗ dostawę c. o. do lokali użytkowych
z uwagi na rozwiązanie umowy ze spół-
dzielnią Jedność, 
◗wywóz osadów z oczyszczalni ścieków
przy ul. Żeromskiego z uwagi na
mniejszą ilość osadów, 
◗utrzymanie cmentarza komunalnego, 
◗ remont ul. Szkolnej i chodników
wzdłuż ul. Puławskiej do Wojska Pol-
skiego (w związku z przesunięciem ter-
minu realizacji). 
Wzrosły dochody gminy w związku
uczęszczaniem dzieci z innych gmin do
przedszkoli niepublicznych na terenie
gminy Piaseczno. Gmina otrzymała
także dotację z urzędu marszałkow-
skiego na sfinansowanie wyprawki
szkolnej dla dzieci klas pierwszych.
Wzrosły natomiast wydatki związane

z przekazaniem środków dla przed-
szkoli niepublicznych na terenie gmi-
ny. 

Na wniosek KS Laura Chylice rad-
ni uchwalili zmianę zakresu rzeczowe-
go remontu obiektu sportowego. Za-
miast modernizacji trybun i montażu
siedzisk wydzielone zostaną przejścia
dla publiczności. Rada Miejska zgodzi-
ła się także na wyremontowanie ogro-
dzenia przy przedszkolu w Zalesiu
Dolnym zamiast planowanej wcześniej
modernizacji zaplecza sanitarno-k-
uchennego i wymiany instalacji elek-
trycznej. 

Gmina otrzymała dotację z Krajo-
wego Biura Wyborczego na zorganizo-
wanie i przeprowadzenie wyborów do
Sejmu i Senatu. 

W dalszej części obrad radni wyra-
zili zgodę na sprzedaż nieruchomości
oddanych w użytkowanie wieczyste
dotychczasowym użytkownikom. 

W związku z planowanym posze-
rzeniem ul. Geodetów gmina nabyła
udziały (29/32 części) w działce o po-
wierzchni 448 m kw. 

Z przeznaczeniem na drogi gmina
kupiła także nieruchomości w Basz-
kówce. Rada Miejska zgodziła się na
sprzedaż działek przy ulicy Kusociń-
skiego (na rzecz właścicieli garaży, któ-
re na tych działkach się znajdują). 

Radni uchwalili obciążenie nieru-
chomości komunalnej położonej
w Głoskowie służebnością przejazdu
i przechodu na rzecz właścicieli sąsied-
nich nieruchomości. 

Nadano nazwy ulicom: Gregoriań-
ska i Zielone Wzgórze w Głoskowie,
Drozda i Winorośli w Józefosławiu, Ja-
strzębska, Leśników i Turkawki w Ja-
strzębiu. Na wniosek mieszkańców
radni zmienili nazwy z Mimozy na Ma-
jowych Konwalii w Baszkówce, z Za-
borce na Kresową i z Niesiebło na Po-
godną w Chylicach. 

Rada Miejska uchwaliła plan zago-
spodarowania przestrzennego części
wsi Bogatki - etap III. 

Po odpowiedziach na wnioski i in-
terpelacje sesję zakończono. 
Pełny protokół z sesji Rady
Miejskiej oraz uchwały dostępne
są na stronie internetowej

www.piaseczno.eobip.pl
lub www.gmina-piaseczno.pl

Sprawozdanie z 40. sesji Rady Miejskiej

Komisja oświaty, kultury i wy-
chowania
◗ Wniosek o wykaz uwag, które miał
wydział architektury starostwa, aby
wydać pozwolenie na budową inwesty-
cji dotyczącej Liceum Ogólnokształcą-
cego. 
◗Wniosek o udzielenie informacji, kto
odebrał dokumentację na budowę bo-
iska wielofunkcyjnego przy SP nr
1 w Piasecznie. Czy przy projekcie by-
ły robione prace geologiczne oraz czy
zapłacono za dokumentację? 
◗Wniosek, aby komisja rewizyjna zba-
dała, kto personalnie odpowiedzialny
jest za nieprawne podjęcie decyzji
w sprawie Górek Szymona. 
◗Komisja negatywnie zaopiniowała pi-
smo mieszkańców wsi Baszkówka do-
tyczące zmiany nazwy ulicy Mimozy na
Majowych Konwalii. 

Komisja rolnictwa, leśnictwa, gospo-
darki żywnościowej i ochrony środo-
wiska
◗ Wniosek, aby tereny usługowe
w MPZP były biologicznie czynne do
50 proc. 
◗ Wniosek o przedstawienie wykazu
gruntów gminnych, które są przygoto-
wywane do sprzedaży. 
◗ Wniosek o przedstawienie wykazu
ulic, przy których będą oczyszczone
rowy melioracyjne. 
◗ Wniosek o przedstawienie wykazu,
ile komputerów będzie zakupionych
dla urzędu. 
◗Prośba o informację, czy przy ul. To-
warowej w Piasecznie przewidziane
będą miejsca postojowe. 

Komisja polityki gospodarczej
◗ Wniosek o przesunięcie środków
w wysokości 5 tys. zł z gimnazjów do
szkół podstawowych (zakup sprzętu
sportowego). 
◗ Wniosek o zbadanie sprawy Górek
Szymona przez komisję rewizyjną. 
◗ Wniosek o odnowienie tablic infor-

macyjnych (witaczy) przy drogach
wjazdowych do Piaseczna. 
◗ Komisja negatywnie zaopiniowała
projekty uchwał dot. zmian nazw ulic
Niesiebło i Zaborce. 

Komisja promocji gospodarczej
◗ Wniosek o zbadanie sprawy Górek
Szymona przez komisję rewizyjną. 
◗ Wniosek o udzielenie odpowiedzi,
w jakim trybie i dlaczego gmina zamie-
ściła ogłoszenie o podziale na obwody
głosowania tylko w gazecie „Co i Jak”
i ile w przeliczeniu na egzemplarz wy-
niósłby koszt obwieszczenia w innych
gazetach. 
◗ Komisja negatywnie zaopiniowała
projekt uchwały dot. zakupu nagród
dla szkół i przedszkola w Zalesiu Dol-
nym. 
◗ Komisja negatywnie zaopiniowała
projekt uchwały dot. przekazania 5 tys.
zł na obchody 25-lecia „Solidarności”. 
◗ Wniosek o wyjaśnienie, na jakiej
podstawie i przez kogo została zagro-
dzona ul. Owocowa w Pilawie. 
◗Wniosek o naprawienie chodnika na
odcinku al. Kalin od ul. Wiązowej do
wiaduktu. 
◗ Wniosek, aby na skrzyżowaniu ul.
Wojska Polskiego i Sienkiewicza przy-
wrócić poprzednią organizację ruchu.
Komisja prosi też o bezpieczniejsze
oznakowanie skrzyżowania. 
◗ Wniosek o uzupełnienie ubytków
w nawierzchni asfaltowej na ul. Woje-
wódzkiej przed skrzyżowaniem z ul.
Runowską w Złotokłosie. 

Komisja zdrowia i opieki spo-
łecznej
◗ Wniosek o przeznaczenie kwoty
3 tys. zł dla PCK - Klubu Honorowych
Dawców Krwi przy Thomson Display
Polska Sp. z o. o. na obchody 40-lecia
istnienia tego klubu. 

Komisja statutowa
◗ Wniosek o przedłożenie statutów

stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu,
które działają na terenie miasta i gmi-
ny Piaseczno i których działalność jest
współfinansowana z budżetu gminy
Piaseczno. 

Komisja finansów
◗ Komisja pozytywnie zaopiniowała
wniosek w sprawie przeznaczenia kwo-
ty 4 tys. zł z rezerwy Rady na dofinan-
sowanie obozu tanecznego dla 90 dzie-
ci z naszej gminy. 
◗ Wniosek o skierowanie sprawy dot.
Górek Szymona do prokuratury celem
zbadania, kto był winien spowodowa-
nia strat i czy miało miejsce przestęp-
stwo. 
◗Wniosek o przyznanie kwoty 5 tys. zł
z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na
uroczystości związane z obchodami
25-lecia powstania „Solidarności”. 
◗ Wniosek o przedstawienie wykazu,
jak gminy partycypowały w kosztach
uroczystości związanych z obchodami
25-lecia „Solidarności”. 
◗Wniosek, aby komisja rewizyjna zba-
dała, kto personalnie odpowiedzialny
jest za nieprawne podjęcie decyzji
w sprawie Górek Szymona. 
◗ Komisja pozytywnie zaopiniowała
wniosek Klubu Sportowego „Piaseczno”
i Klubu Tenisowego „Smecz” w sprawie
dofinansowania XIX Narodowych Mi-
strzostw Polski Seniorów w Tenisie
w kwocie 15 tys. zł, która zostanie prze-
znaczona z rezerwy ogólnej. 

Komisja prawa i porządku pu-
blicznego
◗ Wniosek o przewidzenie miejsc
parkingowych na ul. Towarowej dla
osób korzystających z komunikacji
kolejowej. 
◗ Komisja popiera wniosek miesz-
kańców Baszkówki o zmianę nazwy
ul. Mimoza na Majowych Konwalii,
o ile prawdą jest, że dotychczasowa
nazwa nadana została bez zgody
mieszkańców.

Wnioski z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
w okresie pomiędzy 39. a 40. sesją Rady Miejskiej

Utrwalone w obiektywie

Na płocie odgradzającym teren budowy przy ul. Kościuszki zamontowana została blaszana tablica z nadrukowanymi dwo-
ma archiwalnymi fotografiami wykonanymi 25 maja 1989 roku w czasie uroczystej procesji Bożego Ciała, na 10 dni przed
pierwszymi wolnymi wyborami do parlamentu. Na fotografiach widoczna jest siedziba Komitetu Obywatelskiego „Solidar-
ność”, która mieściła się w tym miejscu w nieistniejącej już dziś kamienicy Cukierta (budynek rozebrano w 1991 roku).
Autorem archiwalnych fotografii jest Sławomir Barcik. Planszę sfinansowaną ze środków Ośrodka Kultury w Piasecznie wy-
konała i zamontowała firma Barcik Studio, konsultacji historycznej udzielił Jerzy Dusza. Prezentacja została zorganizowana
pod patronatem Muzeum Regionalnego, w którym do 18 września oglądać można wystawę „25 lat Solidarności”.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 z dn. 10.05.2003 r. poz. 717) w związku z wpłynięciem wniosku P. Ze-
nona i Zofii Kaczorowskich zawiadamiam strony, iż decyzją z dnia 2005-09-06 znak UiA
7331/G/CP/60/05 ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci
energetycznej kablowej niskiego napięcia na działka nr ew. 2/2 i 1/3 położonych we wsi Bobrowiec
gm. Piaseczno przy ul. Żwirowej dla potrzeb budowy przyłączy do działek zlokalizowanych we wsi
Wilcza Góra gm. Lesznowola. 
Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy po zapoznaniu się z te-
matem, mają prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warsza-
wie ul. Senatorska 35 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni licząc od dnia niniejszego obwiesz-
czenia. 
(Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres

żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie). 
Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5, pokój 48. 

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 

Andrzej Swat

Obwieszczenie

Wspólnie sfinanso-
wały ją: starostwo po-
wiatowe oraz gminy:
Piaseczno, Konstancin-
-Jeziorna i Prażmów.
Nowa karetka - Merce-
des Sprinter - posiada
niezbędne wyposaże-
nie: nosze, butlę z tle-
nem oraz przekazany
przez burmistrza Pia-
seczna przenośny apa-
rat do EKG, defibryla-
tor oraz trzy komplety

Karetka dla pogotowia

do intubacji. Wartość
przekazanego przez gmi-

nę Piaseczno sprzętu wy-
nosi 43 tys. zł.

Piaseczyńskie pogotowie ratunkowe otrzymało nową, wartą
180 tys. zł karetkę - Mercedes Sprinter.

Kapituła nagrody „Kisiel dla Mło-
dych” zawiadamia o otwarciu konkursu
o nagrodę im. Stefana Kisielewskiego
pod nazwą „Kisiel dla Młodych” w ro-
ku 2005. 

Do konkursu mogą być zgłaszane
osoby w wieku od 18 do 30 lat zamiesz-
kałe i działające na terenie gminy Pia-
seczno. Zgłoszenia na konkurs wraz
z uzasadnieniem powinny być nadsyła-
nenie nie później niż do 16 września
2005 na jeden z podanych adresów: 
1. „Co i Jak”, 05-500 Piaseczno, 
skr. poczt. 88,
e-mail: coijakpost@pnet.pl
2. „Kurier Południowy”, 05-500 Pia-
seczno, Ludowa 2, tel/fax 756 79 39, 
e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl
3. „Nad Wisłą”, 05-530 Góra Kalwaria, 
ul. Pijarska 44, paw. 5,
e-mail: nadwisla@pnet. pl

4. Zbigniew Mucha, Żeromskiego 29,
05-500 Piaseczno, tel. 756 20 32

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
nie później niż 24 września, zaś wręcze-
nie nagrody Laureatowi nastąpi w Pia-
secznie na Skwerze Kisiela 1 październi-
ka o godzinie 12. 

Kandydaci zgłaszani do konkursu
muszą być indywidualnościami w do-
wolnej dziedzinie, nonkonformistami
i pasjonatami, „rajskimi ptakami” jak
ich nazywał Stefan Kisielewski, prowo-
katorami pozytywnie zmieniającymi
rzeczywistość, wywołującymi polemiki
i dyskusje, podejmującymi problematy-
kę ważną kulturowo, społecznie i poli-
tycznie. Przy ocenie nadsyłanych na
konkurs kandydatów kapituła kierować
się bedzie tymi właśnie kryteriami. 

Spośród kandydatów do Nagrody
„Kisiel dla Młodych” kapituła nagradza

jednego. Laureat otrzymuje nagrodę
w wysokości co najmniej 2000 zł brut-
to oraz dyplom. 

Decyzja kapituły zapada większo-
scią co najmniej 3/4 głosów. Kapituła
ogłasza swoją decyzję o przyznaniu Na-
grody „Kisiel dla Młodych” niezwłocz-
nie po jej podjeciu w formie anonsu
prasowego zamieszczonego w tych sa-
mych gazetach w których konkurs zo-
stał ogłoszony. Laureat zostanie zawia-
domiony o przyznaniu nagrody osob-
nym pismem zapraszającym jednocze-
śnie na uroczystość jej wręczenia i in-
formującym o dodatkowych przygoto-
waniach. 

Kandydatów do nagrody mogą
zgłaszać osoby fizyczne, organizacje
społeczne i instytucje. 

Przewodniczący Kapituły

Zbigniew Mucha

Kisiel dla Młodych
Nagroda im. Stefana Kisielewskiego 
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Burmistrz zatwierdził przetargi: 
◗ na wykonanie projektu budowlanego
i wykonawczego wielobranżowego ze świe-
tlicą w Szkole Podstawowej w Chylicach.
Wykonawca - pracownia projektowa Pro-
-Arch z Piaseczna, za cenę brutto 54 900 zł; 
◗ na projekt wielobranżowy bud. -wyk. ul.
Niecałej, Wschodniej na odcinku od 
ul. Kilińskiego do ul. Przedwiośnia wraz
z opracowaniem specyfikacji tech. wykona-
nia i odbioru robót i uzyskaniem pozwole-
nia na budowę. Wykonawca - firma Arkom
Projekt z Pruszkowa, za cenę brutto 89 060
zł; 
◗ na termorenowację elewacji starej części
budynku, II etap robót, Szkoły Podstawo-
wej w Głoskowie. Wykonawca - Zakład Re-
montowo-Budowlany Adam Konikiewicz,
za cenę brutto 103 549,32 zł; 
◗ na remont budynku Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno. Wykonawca - Budowla-
na Spółdzielnia Piaseczno, za cenę brutto
748 170,54 zł; 
◗ na wykonanie remontu dachu budynku
MGOK w Piasecznie. Wykonawca - firma
Remko z Kozienic, za cenę brutto 67
980,66 zł; 
◗ na wymianę posadzki parkietowej
w MGOK w Piasecznie. Wykonawca - firma
Stolart z Piaseczna, za cenę brutto 59
568,56 zł; 
◗ na remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
w Głoskowie. Wykonawca - Zakład Re-
montowo-Budowlany Jerzy Nowak z Zale-
sia Górnego, za cenę brutto 39 723,31 zł; 
◗ na remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
w Zalesiu Górnym. Wykonawca - Zakład
Remontowo-Budowlany Jerzy Nowak z Za-
lesia Górnego, za cenę brutto 164 944,72
zł; 
◗ na kanalizację sanitarną podciśnieniową
w Zalesiu Górnym. Wykonawca - PT Elmar
z Zalesia Górnego, za cenę brutto 66
449,09 zł; 
◗na konserwację cieków wodnych, rurocią-
gów odwodnieniowych, usuwanie awarii na
terenie gminy Piaseczno. Wykonawcy: fir-
ma Melkom z Piaseczna, Związek Spółek
Wodnych z Piaseczna i firma Hydrodom
z Tarnowa. 
◗na zakup i dostawę materiałów biurowych
na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno. Wykonawca - TDS Stanisław Cze-
kaj z Piaseczna, za cenę brutto 198 259,44
zł; 
◗ na remont obiektu OSP w Bogatkach.
Wykonawca - firma Amadeo Konstancin-J-
eziorna, za cenę brutto 169 905,94 zł; 
◗na wodociąg tłoczny z SUW Siedliska do
SUW przy ul. Żeromskiego w Piasecznie.
Wykonawca - firma Kołdico, za cenę brut-
to 2 139 606,81 zł; 
◗ na wykonanie projektu budowlano-wyk-

onawczego ul. Sękocińskiego na odcinku od
ul. Puławskiej do ul. Mleczarskiej w Pia-
secznie. Wykonawca - firma Kolprojekt
z Warszawy, za cenę brutto 49 410 zł; 
◗ na wykonanie projektu budowlanego
i wykonawczego ul. Czajewicza na odcinku
od ul. Sienkiewicza do ul. Gerbera oraz ul.
dojazdowej do posesji odchodzącej 
w kierunku zachodnim w Piasecznie wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wy-
konawca - firma Kolprojekt z Warszawy, za
cenę brutto 68 564 zł; 
◗na modernizację pokrycia i adaptację frag-
mentu poddasza na obserwatorium astro-
nomiczne w Liceum Ogólnokształcącym
przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie. Wy-
konawca - Przedsiębiorstwo Ogólnobu-
dowlane „mado” z Piaseczna, za cenę brut-
to 445 138,27 zł; 
◗na dostawę podkładów sosnowych wąsko-
torowych dla potrzeb kolejki 
w Piasecznie. Wykonawca - firma Nasycal-
nia Podkładów w Czeremsze Przedsiębior-
stwo Państwowe, za cenę brutto 40 260 zł; 
◗ na wykonanie projektu budowlanego
i wykonawczego ulicy Zielonej na odcinku
od ul. Chyliczkowskiej do ul. Przesmyckie-
go. Wykonawca - firma Kolprojekt z War-
szawy, za cenę brutto 75 030 zł; 
◗ na budowę budynku sądu i prokuratury
rejonowej pod klucz w Piasecznie wraz 
z zagospodarowaniem terenu i uzbrojeniem
w instalacje zewnętrzne. Wykonawca - fir-
ma Polimex - Mostostal Siedlce SA z War-
szawy, za cenę brutto 15 388 536,68 zł; 
◗na remont elewacji budynku oraz łazienek
ratusza w Piasecznie. Wykonawca - Zakład
Usług Budowlanych „Amadeo” z Konstan-
cina, za cenę brutto 121 707,37 zł; 
◗na dobudowę do hali sportowej magazynu
na sprzęt i pomieszczenia dla nauczycieli
WF w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie.
Wykonawca - Zakład Remontowo-Budo-
wlany Adam Konikiewicz z Kamionki, za
cenę brutto 88 722,84 zł; 
◗ na montaż urządzeń oszczędzających
energię elektryczną w obwodach oświetle-
niowych. Wykonawca - firma Cieślikowski,
Wolica, za cenę brutto 82 738,01 zł; 
◗ na remont i uzupełnienie oświetlenia na
terenie gminy Piaseczno. Wykonawca - fir-
ma Cieślikowski, Wolica, za cenę brutto
119 238,77 zł; 
◗ na remont Przychodni Rejonowej nr
2 w Gołkowie. Wykonawca - Zakład Re-
montowo-Budowlany Adam Konikiewicz,
za cenę brutto 135 418,05 zł; 
◗ na dostawę sprzętu komputerowego
i oprogramowania dla Gimnazjum nr
1 w Piasecznie z zainstalowaniem w pra-
cowni komputerowej. Wykonawca - firma
Emma-PC Technologie Komputerowe
z Warszawy, za cenę brutto 81 814 zł; 

◗na wykonanie ogrodzenia cmentarza para-
fialnego. Wykonawca - firma Usługi Re-
montowo-Budowlane H. Figurski z Raszy-
na, za cenę brutto za wykonanie 1 przęsła
5429 zł; 
◗na rozbiórkę budynku przy ul. Kilińskiego
35 w Piasecznie. Wykonawca - firma Usłu-
gi Remontowo-Budowlane H. Figurski
z Raszyna, za cenę brutto 47 080 zł. 

Burmistrz unieważnił przetargi:
◗ na projekt budowlany i wykonawczy ul.
Ogrodowej w Józefosławiu; 
◗ na dokończenie budowy budynku socjal-
nego typ A 32-lokalowego w Julianowie
przy ul. Urbanistów; 
◗ na budowę fragmentów sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicach Chyliczkowskiej i Zie-
lonej w Piasecznie. 
(Gdyż ceny najkorzystniejszych ofert prze-

wyższały kwotę, którą zamawiający mógł
przeznaczyć na sfinansowanie danego za-
mówienia). 

Burmistrz ogłosił przetargi:
◗na budowę III etapu Drogi Dzików na od-
cinku od ul. Jastrzębi Lot do ul. Koralowe
Dęby; 
◗ na przebudowę ul. Towarowej i Nada-
rzyńskiej na odcinku od ul. Dworcowej do
targowiska miejskiego wraz z budową par-
kingu; 
◗ na modernizację istniejącego odwodnie-
nia w miejscowości Złotokłos od kanału
Złotokłos poprzez ul. Warszawską, Jałow-
cową, Sosnową do ul. Rzecznej; 
◗ na budowę zespołu garaży w Piasecznie
przy ul. Energetycznej wraz z zagospodaro-
waniem terenu; 
◗ na przebudowę ulicy Chełmońskiego na
odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Rey-
monta wraz z budową kanalizacji sanitarnej; 
◗ na budowę pompowni wody na terenie
SUW przy ul. Żeromskiego w Piasecznie
związanej z budową wodociągu tłocznego
z SUW Siedliska do SUW przy ul. Żerom-
skiego; 
◗ na wykonanie projektu budowlanego
i wykonawczego ul. Wilanowskiej na odcin-
ku od rowu Jeziorki do ul. Działkowej w Jó-
zefosławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowę; 
◗ na budowę oświetlenia ulicy Ptaków Le-
śnych w Jastrzębiu; 
◗ na remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
w Złotokłosie; 
◗na remont ogrodzenia boiska sportowego
w Zalesiu Górnym; 
◗ na budowę oświetlenia ulicy Źródlanej
w Wólce Kozodawskiej; 
◗na budowę oświetlenia ulicznego przy ul.
Bobrowieckiej i Mazowieckiej w Kamionce
i Bobrowcu; 

◗ na budowę oświetlenia przy ul. Wichro-
wej, Bajkowych Domków i Czarodziejskiej
w Wólce Kozodawskiej; 
◗na remont chodników wzdłuż al. Wojska
Polskiego na odcinku od ul. Jana Pawła II
do ul. Kusocińskiego wraz z dojściem do
przystanku autobusowego przy ul. Kusociń-
skiego w Piasecznie, 
◗ na odbudowę rowu melioracyjnego we
wsi Szczaki; 
◗na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie
placu Wolności w Piasecznie; 
◗ na budowę kanalizacji sanitarnej w Zale-
siu Górnym - Domanka i części Jesówki; 
◗ na budowę wodociągu w Wólce Prackiej
PGR; 
◗na budowę fragmentów sieci wodociągo-
wej z przyłączami do posesji w Henryko-
wie-Uroczu; 
◗na przebudowę boisk sportowych przy fi-
lii Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Nefry-
towej w Piasecznie; 
◗na wymianę instalacji zimnej wody w bu-
dynku mieszkalnym przy ul. Fabrycznej
7 w Piasecznie oraz ułożenie przewodów
uziemiających w 11 pionach zimnej wody
wraz z podłączeniem ww. przewodów elek-
trycznych do gniazd w lokalach mieszkal-
nych i pomieszczeniach użytkowych. 

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

14 lipca burmistrz i radni wzięli udział
w uroczystym otwarciu XI Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w sportach letnich
Mazowsze 2005, na stadionie Klubu Spor-
towego „Piaseczno”. 

15 lipca burmistrz uczestniczył
w otwarciu rozbudowanej siedziby komisa-
riatu policji w Lesznowoli. 

22 lipca wiceburmistrz wziął udział
w obchodach Święta Policji w Tomicach. 

24 lipca burmistrz uczestniczył w uro-
czystościach z okazji Święta Policji zorgani-
zowanych przez Komendę Stołeczną Policji. 

26 lipca burmistrz brał udział w mszy
świętej w kościele św. Anny w Wilanowie -
było to uroczyste wprowadzenie do tej pa-
rafii ks. prałata Tadeusza Sowy. 

26 lipca odbyło się spotkanie w spra-
wie przebudowy drogi krajowej nr 79 od ul.
Energetycznej do Góry Kalwarii. W spotka-
niu uczestniczyli przedstawiciele starostwa
powiatowego, Zarządu Dróg Powiatowych,
radni oraz pracownicy Urzędu Miasta. Ce-
lem spotkania było przeanalizowanie prze-
biegu drogi 79 i zgłoszenie ewentualnych
uwag do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad. 

1 sierpnia burmistrz i radni wzięli udział
w uroczystościach związanych z 61. rocznicą
wybuchu Powstania Warszawskiego. 

9 sierpnia odbyło się spotkanie w spra-
wie budowy pomnika upamiętniającego pa-
pieża Jana Pawła II. W spotkaniu udział

wzięli prof. Andrzej Bissenik (autor pomni-
ka), Stefan Zalewski (projektant ul. Jana
Pawła II z firmy Kolprojekt), ksiądz Dariusz
Gas (proboszcz parafii św. Anny), projek-
tanci placu Piłsudskiego, radni oraz pra-
cownicy. 

24 sierpnia burmistrz i radni uczestni-
czyli w obchodach 25. rocznicy podpisania
Porozumień Sierpniowych i powstania „So-
lidarności”. 

28 sierpnia burmistrz wziął udział
w uroczystej mszy świętej w Chojnowie
w intencji Powstańców Warszawskich
i mieszkańców Chojnowa zamordowanych
przez hitlerowców w trakcie pacyfikacji tej
wsi w sierpniu 1944 roku. 

Na posiedzeniach kierownictwa
omawiane były bieżące sprawy,
w tym m. in.: 
◗ zapoznano się ze wstępnymi założeniami
do koncepcji rewitalizacji Piaseczna polega-
jącymi na zmianie funkcji terenu i zapew-
nieniu zwiększenia zatrudnienia na tym te-
renie i ustalono, że należy rozpocząć proce-
durę mającą na celu wybór firmy, która bę-
dzie opracowywała program rewitalizacji; 
◗zapoznano się ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu za I półrocze 2005 r. Zosta-
nie ono przedstawione do zatwierdzenia
Radzie Miejskiej po uzyskaniu opinii Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej; 
◗ zapoznano się ze sprawozdaniem powia-
towego urzędu pracy dotyczącym struktury
bezrobocia w gminie Piaseczno na dzień
30.06.2005 r. 
Ogółem w gminie Piaseczno jest 1946 osób
bezrobotnych - w tym 973 kobiety. 
Spośród ogółu bezrobotnych 319 posiada
prawo do zasiłku, 1112 to osoby długo-
trwale 
Bezrobotne; 
◗ omówiono uwagi zgłoszone do projektu
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Bobrowiec i projektu
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Głosków oraz podję-
to decyzje w sprawie ich przyjęcia bądź od-
rzucenia. 

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 podatko-
wych, pozwolenia na sprzedaż alkoholu itp. 
Omawiane są na bieżąco wnioski komisji
problemowych RM - informacja pisemna o
podjętych czynnościach związanych z tymi
wnioskami przedkładana jest przewodni-
czącemu Rady Miejskiej. 

Burmistrz przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek po uprzednim
umówieniu spotkania. Tel. 701 75 88

WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ETERNITU
W związku z występującymi przypadkami wyrzucania eternitu w miejsca nieodpowiednie do

tego typu składowisk referat ochrony środowiska i gospodarki rolnej informuje, że w gminie Pia-
seczno organizowana jest akcja odbioru oraz unieszkodliwiania płyt eternitu pochodzących z obiek-
tów zlokalizowanych na terenie gospodarstw domowych. 

W celu odebrania eternitu od mieszkańców gminy Piaseczno do utylizacji należy złożyć wnio-
sek o dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zadania unieszkodliwiania płyt
azbestowych. Wnioski można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno w referacie ochrony
środowiska i gospodarki rolnej - pokój 84. 

Z uwagi na szkodliwość azbestu zawartego w eternicie przepisy zobowiązują właścicieli obiek-
tów do zlecenia jego demontażu uprawnionej firmie. 

W wyniku niewłaściwego demontażu eternitu może nastąpić emisja włókien azbestowych.
Włókna azbestowe dostając się do płuc, przyczyniają się do wywołania chorób, w tym raka płuc. 

Wykaz firm uprawnionych do demontażu eternitu znajduje się w pokoju 84 Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno oraz na stronie internatowej urzędu www.gmina-piaseczno.pl. 

O terminie odbioru wnioskodawcy zostaną poinformowani telefonicznie.

Zespół Szkól Rolnicze CKU
Ul. Chyliczkowska 20,

05-500 Piaseczno
Tel. 756 73 54, fax. 737 12 30

Ogłasza nabór na rok szkolny
2005/2006 do 2-letniej szkoły police-

alnej,
zaocznej kształcącej w zawodach: 

Technik hodowca koni
i

Technik ogrodnik

Szkoła jest BEZPŁATNA. Wymagane
jest świadectwo ukończenia dowolnej

szkoły średniej.

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przedstawia radnym sprawozdanie z pracy pomię-
dzy sesjami Rady. Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych spraw i problemów, którymi burmistrz
i kierownictwo zajmowali się od 7 lipca do 30 sierpnia 2005 roku. 

Plac zmienił się nie do poznania - za-
kupiono nowe zabawki i urządzenia oraz
wyremontowano stare. Na placu pojawił się
między innymi tzw. zestaw zabawowy -
urządzenie, po którym dzieci mogą się
wspinać, chodzić, huśtać, zjeżdżać ze zjeż-
dżalni itp. Przybyły też dwie nowe huśtawki
i karuzela oraz piaskownica. 

Urządzenia, które już wcześniej były na
placu, m. in. huśtawki, zjeżdżalnie, karuze-
la, zostały odświeżone, dzięki czemu wyglą-
dają dużo ładniej. Kluczową sprawą na pla-
cu zabaw jest bezpieczeństwo. Dlatego
wszystkie nowe urządzenia wykonane są
z bezpiecznych materiałów i spełniają od-
powiednie normy. Także otoczenie tych
urządzeń doczekało się nowej aranżacji i za-
gospodarowania uwzględniającego bezpie-
czeństwo. Dlatego wokół zabawek pojawił

się delikatny piasek, na którym dzieci na
pewno nie zrobią sobie krzywdy. 

Remont placu i zagospodarowanie jego
otoczenia kosztowały gminę ponad 90 tys. zł. 

Plac zabaw jest ogrodzony i w trosce
o stan infrastruktury, a przede wszystkim
o bezpieczeństwo dzieci będzie zamykany
na noc. Mamy nadzieję, że pozwoli to unik-
nąć dewastacji, a także wieczornych imprez,
po których na placu mogłyby pozostać szkła
lub inne niebezpieczne przedmioty. 

Uczulamy także mieszkańców, by nie
wprowadzali na plac zabaw psów - bo pozo-
stawione przez nie odchody mogłyby stano-
wić zagrożenie dla zdrowia dzieci, nie mó-
wiąc już o kwestiach estetycznych. 

Nowe urządzenia do zabaw dla dzieci
ustawione zostały też na osiedlu przy ul. Fa-
brycznej.

Plac zabaw jak nowy! 
Skończyły się wakacje, ale nie oznacza to, że dla dzieci kończy się
czas świetnej zabawy. Wprost przeciwnie, w sierpniu otwarty został
wyremontowany plac zabaw przy ul. Kusocińskiego w Piasecznie. 

fot. Ł. Wyleziński

Rozstrzygnięty został
przetarg na budowę siedziby
sądu i prokuratury w Pia-
secznie. Nowy pięciokondy-
gnacyjny gmach przy ul. Ko-
ściuszki wybuduje firma Po-
limer Mostostal Siedlce.
Budynek zostanie wykoń-
czony pod klucz, ale bez wy-

posażenia. Firma zagospo-
daruje też teren wokół bu-
dynku, wybuduje drogi,
parkingi, zaprojektuje i za-
sadzi zieleń. Przed budyn-
kiem powstanie basenik de-
koracyjny z fontanną.
Gmach będzie przyjazny dla
osób niepełnosprawnych -

na zewnątrz znajdą się po-
chylnie, a w środku dwie
windy. 

Inwestycja zostanie
w 70 proc. sfinansowana ze
środków gminy, a w 30
proc. z budżetu sądu okrę-
gowego. Ponadto gmina
przekazała działkę, na której

realizowana jest inwestycja.
Budynek zostanie oddany do
użytku do końca lutego
2007 r.

Budowa nowych obiek-
tów użyteczności publicznej
jest elementem rewitalizacji
centrum miasta.

red

Sąd i prokuratura w Piasecznie



XXV rocznicę powstania
NSZZ „Solidarność” miesz-
kańcy Ziemi Piaseczyńskiej
składają hołd ludziom, któ-
rzy w Sierpniu 1980 r. upo-
mnieli się o godność czło-
wieka i prawo do życia
w niepodległej, demokra-
tycznej Polsce”. 

Obchody zakończyły się
koncertem Orkiestry Kame-
ralnej pod dyrekcją Janusza
Powolnego, podczas którego
wystąpił Jan Pietrzak oraz Je-
rzy Zelnik, recytujący słowa
Jana Pawła II i Ernesta Brylla. 

Wystawę w Muzeum
Regionalnym zwiedzać
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Specjalna sesja Rady Po-
wiatu miała miejsce w no-
wym budynku plebani przy
parafii św. Anny. Podczas
sesji odczytano rezolucję
poświęconą rocznicy, którą
radni przyjęli przez aklama-
cję. Następnie referaty na-
wiązujące do wydarzeń gru-
dniowych oraz historii „So-
lidarności” w powiecie pia-

seczyńskim przedstawili ko-
lejno uczestnicy tamtych
wydarzeń: Michał Lubach,
Zbigniew Raczkowski i Jan
Sidorkiewicz. 

Następnego dnia po
uroczystej mszy świętej od-
słonięta została tablica pa-
miątkowa przed kościołem
św. Anny w Piasecznie. Wy-
ryty na niej napis głosi: „W

25-lecie powstania „Solidarności”
Jubileuszowe obchody rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania „Solidarno-
ści” w Piasecznie obchodzone były przez dwa dni. Uroczystości rozpoczęły się otwarciem wy-
stawy poświęconej „Solidarności” w Muzeum Regionalnym oraz uroczystą sesją Rady Powiatu.
Następnego dnia, 25 września, wieczorem w Parku Miejskim odbył się koncert z udziałem Ja-
na Pietrzaka, Jerzego Zelnika oraz Orkiestry Kameralnej pod dyr. Janusza Powolnego, który
zakończył rocznicowe obchody. 

można do 18 września, do obejrzenia
są pamiątki z okresu „Solidarności”
i stanu wojennego, gazetki opozycyj-
ne, zdjęcia archiwalne, a nawet po-
wielacz konstrukcji Remigiusza Ja-
nickiego, zegarmistrza z Piaseczna. 

Głównym organizatorem obcho-
dów było starostwo piaseczyńskie
wspierane przez samorządy gminne oraz
NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidar-
ność” Rolników Indywidualnych.

red

Chór parafialny z Zalesia Dolnego na uroczystej sesji przedstawił
program patriotyczny

Na wystawie w Muzeum Regionalnym zobaczyć można m.in. po-
wielacz konstrukcji Remigiusza Janickiego z Piaseczna

Podczas występu w Parku Miejskim Jan Pietrzak rozbawiał publiczność, ale też zmuszał
do zadumy

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

fot. D. Putkiewicz

31 sierpnia 1980 roku podpisano Porozu-
mienia Gdańskie. Niemal natychmiast, we
wrześniu, utworzyły się komisje zakładowe
NSZZ „Solidarność” w zakładach pracy Pia-
seczna, powstał też lokalny oddział Regionu
Mazowsze. Szczególnie aktywne w Piasecznie
były komisje Laminy, Zelosu, Polkoloru
i PKS-u. Organizowali się też rolnicy, którzy
utworzyli „Solidarność” Rolników Indywidu-
alnych. W grudniu 1981 roku do związku na-
leżało 4000 osób spośród 5000 pracowników
Polkoloru, największego zakładu pracy w Pia-
secznie. Przedstawiciele Polkoloru uczestni-
czyli we wszystkich akcjach organizowanych
przez Komisje Krajową i Region Mazowsze,
byli w Zarządzie Regionu, a także reprezento-
wani byli na krajowym i regionalnych zjazdach
„Solidarności”. 

Po wybuchu stanu wojennego 13 grudnia
1981 r. powstały silne konspiracyjne siatki na
bazie zakładów Oddziałów Terenowych „Soli-
darności”. Wiele osób działających w podzie-
miu spotykały dotkliwe represje. 

W Piasecznie w zakonspirowanych dru-
karniach powstawały książki drugiego obiegu.
Wydawano dwutygodnik „Los”, „Nasze spra-
wy”, „Aneks” i „Myśl Wolna”. Tylko na tere-
nie Polkoloru kolportowanych było po 1000
egzemplarzy „Niezależności” i „Wiadomości

Dnia” oraz masa książek bez cenzury. Zgro-
madzono pokaźną bibliotekę, z której korzy-
stała ogromna liczba czytelników. W stanie
wojennym jej zasoby uchronione zostały przed
bezpieką. 

Za zgodą proboszczów odprawiane były
msze św. za Ojczyznę w kościele św. Anny
w Piasecznie oraz w kościele w Starej Iwicznej. 

Aktywni członkowie „Solidarności” pra-
cowali nad uświadamianiem społeczeństwu
jego sytuacji w PRL-u. Kolportowane były
ulotki i rozklejane plakaty nawołujące do boj-
kotu farsy wyborów i sabotowania szkodli-
wych dla społeczeństwa zarządzeń władz. Po-
przez nauczycieli zaangażowanych w „Solidar-
ności” prowadzono akcje szkoleniowe wśród
młodzieży. Krzewiono wiedzę historyczną, po-
szerzano i kształtowano horyzonty społeczne
i polityczne. Często za zgodą proboszcza zbie-
rano się na szkoleniach w podziemiach ko-
ścioła w Starej Iwicznej. Nadawane były pro-
gramy z lokalnego radia „Solidarność”. Dzia-
łacze „Solidarności” zajęli się też ewidencją
miejsc pamięci narodowej. Jeszcze w stanie
wojennym rozpoczęli prace nad budową Po-
mnika Katyńskiego, tablicy Marszałka Józefa
Piłsudskiego i reaktywowaniem kamienia nie-
podległościowego z 1928 r. 

W pierwszym okresie stanu wojennego
spontaniczny opór był imponujący. Większość
osób nosiła znaczki „Solidarności”, potem
oporniki. Na każdym kroku demonstrowano
swój sprzeciw, zbierano pieniądze dla osób re-
presjonowanych, niszczono gabloty PZPR,
rozrzucano ulotki, wyrzucano do kosza książki
reżimowych pisarzy, malowano napisy „Soli-
darności” w różnych widocznych miejscach.
W Polkolorze namalowano na dachu wielki
napis „Solidarność” widoczny z samolotów lą-
dujących na Okęciu. Organizowano też spo-
tkania ze znanymi ludźmi opozycji. W pamięć
zapadły najbardziej występy Jacka Kaczmar-
skiego i Przemysława Gintrowskiego oraz ka-
baretów w zakładzie Polkoloru. 

Na podst. fragmentów referatów Zbi-
gniewa Raczkowskiego i Jana Sidorowi-
cza przedstawionych podczas uroczystych
obchodów 25-lecia „Solidarności” w Pia-
secznie. 

Piaseczno czasu „Solidarności”

Zebranie wyborcze Komisji Międzyzakładowej Polkolor - Zelos, sala w zakładzie Polkoloru 
przy ul. Popławskiego (obecnie Okulickiego) w Piasecznie. 

fot. Arch. Muzeum Regionalne

W sierpniu, na fali wzruszenia narodowego, ale bez widocznego entuzjazmu, często z polecenia władz organi-
zowano uroczyste obchody XXV rocznicy Sierpnia '80 i powstania „Solidarności”.

Celem obchodów w skali globalnej miała być próba przełamania stereotypu panującego w Europie, według któ-
rego punktem zwrotnym destrukcji światowego systemu komunistycznego był dopiero upadek muru berlińskiego
i zjednoczenie Niemiec, a nie polska „Solidarność”, w skali lokalnej zaś przypomnienie i uhonorowanie wszystkich
działaczy pierwszej „Solidarności”, którzy wówczas, w 1980 r. wzięli na siebie odpowiedzialność za Polskę tworząc
zaczątek tego, co zdarzyło się ostatecznie dopiero w 1989 r. 

W Piasecznie za organizację obchodów, z miernym jak zwykle skutkiem, ale dużym zapałem wziął się powiat. Po-
mimo wsparcia organizacyjnego i finansowego wielu samorządów gminnych oraz innych instytucji komitet organiza-
cyjny obchodów nie zaprosił na uroczystości wielu działaczy pierwszej, lokalnej „Solidarności”, a zwłaszcza aktywi-
stów z licznych wtedy komisji zakładowych NSZZ. Program i termin uroczystości pozostwiono dla wielu z nas w ta-
jemnicy- wiemy tylko, że obchody się odbyły. 

Powody, dla których główni autorzy tamtych wydarzeń nie uczestniczą w rocznicy ich wybuchu nie znajdują żad-
nego usprawiedliwienia. Być może mamy inną ocenę skutków przemian, kierunków i efektów tzw. „reform gospodar-
czych” po 1989 r., czy sposobu rozliczenia dawnych komunistycznych elit (brak lustracji i dekomunizacji). Być może
poglądy głoszone dzisiaj przez działaczy tamtej „Solidarności” nie podobają się organizatorom dzisiejszych uroczy-
stości, bo podobać się przecież nie muszą. Nie mamy też powszechnej i dziwnej skłonności do świętowania kolej-
nych rocznic klęsk narodowych- przegranych wojen, nieudanych powstań. Ale gdy przychodzi rocznica narodowego
sukcesu- wolności po latach zniewolenia, osiągniętej wspólnie za cenę wielką- to chcielibyśmy również wspólnie cie-
szyć się i świętować. Wspólny wróg, wspólna walka, wspólny sukces i wspólne powinno być świętowanie. 

Siłą zrywu narodowego w 1980 r. była autentyczność, spontaniczność, wspólnota interesów i solidarność w rze-
telnym rozumieniu tego słowa. 
Dzisiaj za rocznicowe przypominanie tamtych wydarzeń biorą się organizacje samorządowe, partie polityczne,
a nawet ci, którzy stali po drugiej stronie barykady z pasją broniąc obalonego systemu. 

Uczczenie XXV rocznicy Sierpnia '80 i powstania „Solidarności” powinno być godne, uczciwe, przyzwoite i nie
może być przedmiotem manipulacji dla doraźnych interesów politycznych czy wyborczych. 
W czasie obchodów rocznicowych powinien powrócić duch solidarności ze wszystkimi, którzy 25 lat temu walczy-
li o wolność, godność jednostki i narodu. Czy duch solidarności powrócił?

DDzziiaałłaacczzee  ppiieerrwwsszzeejj  „„SSoolliiddaarrnnoośśccii””::  ZZbbiiggnniieeww  MMuucchhaa--  pprrzzeewwooddnniicczząąccyy  KKoommiissjjii  ZZaakkłłaaddoowweejj  NNSSZZZZ  „„SSoolliiddaarrnnoośśćć””
RReeggiioonn  MMaazzoowwsszzee  pprrzzyy  SSppeeccjjaallnnyymm  OOśśrrooddkkuu  SSzzkkoollnnoo--  WWyycchhoowwaawwcczzyymm  ww PPiiaasseecczznniiee  uull..  ZZggooddaa  1144,,  AAnnddrrzzeejj  RRuutt--
kkoowwsskkii    ii WWiieessłłaaww  CCaappiiggaa--  iinniinniiccjjaattoorrzzyy,,  zzaałłoożżyycciieellee  ii aakkttyywwnnii  cczzłłoonnkkoowwiiee  KKoommiissjjii  ZZaakkłłaaddoowweejj  NNSSZZZZ  „„SSoolliiddaarrnnoośśćć””
pprrzzyy  ZZBBUUTT--  „„EELLMMAASSZZ””  ww PPiiaasseecczznniiee..

Kaleka pamięć



„GP”: Szyldy z logo Top Market
są coraz bardziej widoczne na
ulicach Warszawy i okolicznych
miejscowości, czy jesteście kolej-
nym sklepem sieciowym? 
Piotr Wojciński, prezes zarządu: Je-
steśmy ogólnopolską siecią handlową
integrującą polskie środowisko ku-
pieckie. Wstępują do nas właściciele
dużych sklepów, którzy pod jednym
szyldem chcą prowadzić wspólną poli-
tykę handlową. To pomaga nam stwo-
rzyć konkurencyjną ofertę handlową
i obniżyć koszty. 

Nazwa Top Market nie sugeruje
jednak polskiego pochodzenia. 
Jesteśmy w 100 proc. polską spółką za-
łożoną przez dziesięciu kupców, którzy
posiadali sklepy pod różnymi nazwami.
Nie mogliśmy się zdecydować na żad-
ną z nich, została więc wyłoniona
w konkursie przez naszych klientów.
Pod nazwą Top Market funkcjonuje
już ponad 50 supermarketów, głównie
w Warszawie i na Mazowszu. 

Asortyment w waszym sklepie
jest bardzo szeroki, nie widać
jednak na półkach produktów
bezmarkowych, tak popular-
nych w sklepach dyskontowych. 
Chcemy zaoferować klientowi to, cze-
go sami oczekujemy od sklepu. Można
u nas zrobić zarówno zakupy na cały
tydzień, jak i uzupełnić brakujące za-
pasy. Proponujemy dużą gamę towa-
rów od najtańszych do tych z górnych
półek, czasem nawet bardzo egzotycz-
nych i nietypowych. Nie sprzedajemy
jednak produktów w opakowaniach
sklepowych, chcemy zachować delika-
tesowy charakter sklepu. 

Niektóre ceny są u was jednak
niższe nawet od tych w hiper-
marketach... 
Cyklicznie pojawiają się u nas bardzo
dobre oferty, które prezentujemy
w naszych sieciowych gazetkach. 
Nowy sklep w Gołkowie powstał
w miejscu, gdzie już wcześniej
istniały delikatesy. Czy kontynu-

ujecie tradycje tego punktu han-
dlowego? 
Zmienił się właściciel, zmienił wygląd
sklepu i jego oferta. Pozostał jednak
dawny personel. Zatrudniamy obecnie
12 osób, które w trakcie remontu pra-
cowały w naszych warszawskich pla-
cówkach, aby przeczekać ten trudny
dla nich okres. Kiedy sprzedaż się roz-
winie, zamierzamy zwiększyć zatrud-
nienie do 20 osób. 

W jakich godzinach czynny jest
sklep? 
Jesteśmy otwarci od 7 do 22. Już nie-
długo jednak sklep będzie czynny przez
całą dobę. 

SPONSORZY PIASECZYŃSKIEGO ETAPU 48. IDEA MAZOVIA TOUR

GMINA

PIASECZNO
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Na trasie z Piaseczna w kierunku Głoskowa przy ul.
Pod Bateriami 50 otwarty został nowy, obszerny sklep
spożywczy dynamicznie rozwijającej się polskiej sieci
TOP MARKET

Otwarcie sklepu w Gołkowie

Drugi etap wyścigu z Kozienic do Piaseczna był
najdłuższym, bo ponad 200-km odcinkiem, jaki
kolarze mieli do pokonania podczas 48. edycji
Mazovia Tour.  

Przy skwerze Kisiela zainteresowani przechodnie
zaczęli ustawiać się już ok. godz. 15. Zgodnie z
zapowiedziami na afiszach kolarze pojawili się na
ulicach miasta dokładnie o godz. 16. Oznaczało to
doskonałe tempo wyścigu, którego średnia prędkość
na upalnej trasie wynosiła 47 km/godz. Ostatnia
prosta była popisem Dariusza Rudnickiego z grupy
Skil Moser, który wyprzedził na mecie Piotra
Zaradnego z grupy Knauf Team, zwycięskiej
klasyfikacji generalnej wyścigu.

Puchary dla najlepszych zawodników piaseczyńskiego
etapu wręczył w imieniu burmistrza wiceburmistrz Andrzej
Swat oraz starosta piaseczyński Jerzy Kongiel.

Idea Mazovia Tour
27 lipca po raz drugi z rzędu odbył się w Piasecznie finisz jednego z etapów kolarskiego
wyścigu dookoła Mazowsza Idea Mazovia Tour. Wyścig był bardzo szybki i wyrównany, a
pierwszym, który oderwał się od peletonu i przekroczył linię mety, był Dariusz Rudnicki z
grupy Skil Moser.

POWIAT

PIASECZYSKI

Mieszkańcy Piaseczna zgotowali kolarzom gorący doping przy skwerze Kiesiela

Puchary zwycięzcom etapu wręczyli: (od prawej) wiceburmistrz Andrzej Swat, wiceprezes SITA-PUK
Piaseczno Julian Godos oraz starosta piaseczyński Jerzy Kongiel

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

Kibice ustawiali się w okolicach mety już na godzinę przed finiszem.
Kolarze pojawili się na ulicach Piaseczna punktualnie o godzinie 16.

Imprezie kolarskiej towarzyszył piknik i konkursy dla dzieci, w których główną nagrodą był rower górski.

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

TOP MARKET
był jednym

ze sponsorów
piaseczyńskiego 

etapu
IDEA Mazovia Tour

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y
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o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi JÓZEFOSŁAW I

Stosownie do art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz Uchwał Ra-
dy Miejskiej w Piasecznie: 

 Nr 114/VII/03 z dnia 27.03. 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Józefosław I
 Nr 367/XVI/03 z dnia 20.11.2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/VII/03 z dnia 27.03. 2003 r. 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi JÓZEFOSŁAW I, obejmującego ob-
szar zgodny z w/w uchwałami Rady Miejskiej w Piasecznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 września 2005 r. do 17 paździer-
nika 2005 r., w pokoju nr 46, I piętro Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul Kościuszki 5 w Piasecznie. 
Dyskusja publiczna nad przyjętym w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 września 2005 r. w godz. od 11 do 13 w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,
może składać uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2005 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 

Józef Zalewski 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi CHYLICZKI
Stosownie do art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z. U. Nr 80 poz. 717) oraz Uchwał Ra-
dy Miejskiej w Piasecznie: 

 Nr 771/XXXII/00 z dnia 06.12.2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chyliczki 
 Nr 363/XVI/03 z dnia 20.11.2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 771/XXXII/00 z dnia 06.12.2000 r. 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi CHYLICZKI, obejmują-
cego obszar zgodny z w/w uchwałami Rady Miejskiej w Piasecznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 września 2005 r. do 11
października 2005 r., w pokoju nr 46, I piętro Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul Kościuszki 5 w Piasecznie. 
Dyskusja publiczna nad przyjętym w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 października 2005 r. w godz. od 16.00 do 18.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miej-
scowego, może składać uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2005 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 

Józef Zalewski 

Ogłoszenie
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
przypomina o przedłużaniu co 20 lat praw do grobów ziemnych na cmentarzu
komunalnym w Piasecznie przy ul. Julianowskiej 27.

W przypadku nie uiszczenia w/w opłaty groby będą likwidowane. Informacja: tel. 756 75 85
Podstawa prawna: 

 ustawa z 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
 rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki

Społecznej z 20.10.1972 r.
Naczelnik Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej

Włodzimierz Rasiński

Komunikat

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi K A M I O N K A zatwierdzo-
nego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 210/XII/2003 z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 215 poz. 5550) 

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały Nr 755/XXXV/2005 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27.04.2005 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi KAMIONKA zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie
Nr 210/XII/2003 z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 215 poz. 5550) obejmującej obszar zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały. 
Przedmiotem zmiany planu jest zmiana zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
przy ul. Kościuszki 5 w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, na-
zwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 

Józef Zalewski 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z dn. 10.05.2003 r. poz. 717)
w związku z wpłynięciem wniosku Panstwa Zbigniewa Latoszek, Iwony Kafar-Latoszek, Stanisława Oświt, Mariusza Gaca, Anety i Włodzimierza Broniszew-
skich, Katarzyny Koczyba i Marka Rowińskiego zawiadamiam strony, iż decyzją z dnia 2005-07-06 znak UiA 7331/G/CP/44/05 ustaliłem lokalizację in-
westycji celu publicznego polegającą na budowie sieci gazowej na działkach nr ewid. 102/7, 114/5, 114/12, 114/15, 114/16, 114/17, 114/25 i 114/39
stanowiących drogi we wsi Bobrowiec gm. Piaseczno. 
Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy po zapoznaniu się z tematem, mają prawo wniesienia odwołania do Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Senatorska 35 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni licząc od dnia niniejszego obwieszczenia. 
(Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wska-

zywać dowody uzasadniające to żądanie). 
Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pokój 48. 

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Andrzej Swat

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z dn. 10.05.2003 r. poz. 717)
w związku z wpłynięciem wniosku Panstwa Zbigniewa Latoszek, Iwony Kafar-Latoszek, Stanisława Oświt, Mariusza Gaca, zawiadamiam strony, iż decyzją
z dnia 2005-07-06 znak UiA 7331/G/CP/ 45/05 ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci wodociągowej na działkach
nr ewid. 114/15, 114/16, 114/17, 114/25, 114/39 i 115 stanowiących drogi we wsi Bobrowiec gm. Piaseczno. 
Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy po zapoznaniu się z tematem, mają prawo wniesienia odwołania do Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Senatorska 35 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni licząc od dnia niniejszego obwieszczenia. 
(Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazy-
wać dowody uzasadniające to żądanie). 
Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, pokój 48. 

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Andrzej Swat

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z dn.
10.05.2003 r. poz. 717) w związku z wpłynięciem wniosku właścicieli działek zlokalizowanych we wsi Bobrowiec wzdłuż przebiegu pro-
jektowanej sieci gazociągu zawiadamiam strony, iż decyzją z dnia 2005-07-15 znak UiA 7331/G/CP/49/05 ustaliłem lokalizację inwesty-
cji celu publicznego polegającą na budowie sieci gazowej na działkach nr ewid. 108/27, 108/13, 109/9, 109/32, 109/35, 110/1, 110/29,
110/41 stanowiących drogi oraz na działce nr ewid. 28/1 (włączenie do istniejącej sieci) wraz z przyłączami do posesji wzdłuż trasy prze-
biegu gazociągu we wsi Bobrowiec gm. Piaseczno. 
Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy po zapoznaniu się z tematem, mają prawo wniesienia odwo-
łania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Senatorska 35 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni licząc od
dnia niniejszego obwieszczenia. 
(Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwo-
łania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie). 
Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, pokój 48. 

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Andrzej Swat

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 z dn. 10.05.2003 r. poz. 717) w związku z wpłynięciem wniosku P. Mi-
chała Iwańczuka zawiadamiam strony, iż decyzją z dnia 2005-07-27 znak UiA 7331/G/CP/54/05
ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci gazowej na działkach nr
ew. 156/27, 156/13, 156/16 i 157/5 wraz z przyłączem do posesji na działce nr ew. 157/4 we wsi
Bobrowiec gm. Piaseczno. 
Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy po zapoznaniu się z tematem, mają
prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Senatorska 35 za mo-
im pośrednictwem w terminie 14 dni licząc od dnia niniejszego obwieszczenia. 
(Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres
żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie). 
Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5 pokój 48. 

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Andrzej Swat

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 z dn. 10.05.2003 r. poz. 717) w związku z wpłynięciem wniosku P. Mi-
chała Iwańczuka zawiadamiam strony, iż decyzją z dnia 2005-07-27 znak UiA 7331/G/CP/53/05
ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci wodociągowej na dział-
kach nr ew. 156/13, 156/16 i 157/5 stanowiących drogi wraz z przyłączem do posesji na działce nr
ew. 157/4 we wsi Bobrowiec gm. Piaseczno. 
Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy po zapoznaniu się z tematem, mają
prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Senatorska 35 za mo-
im pośrednictwem w terminie 14 dni licząc od dnia niniejszego obwieszczenia. 
(Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres
żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie). 
Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5 pokój 48. 

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Andrzej Swat

Obwieszczenie

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.) w związku z wpłynięciem wniosku Ma-
zowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Warszawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu loka-
lizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazu ziemnego łączącej
sieci w ul. Radnych w Głoskowie z siecią w ul. Gromadzkiej w Runowie na działkach nr ew. 402/2
i 405, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji. 

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Andrzej Swat

Obwieszczenie

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.) w związku z wpłynięciem wniosku P.
Pawła i Eweliny Grzywaczewskich, RenatyPawelec-Kowalskiej i Rafała Kowalskiego, Marioli Sadłow-
skiej, Piotra Buczek i Grzegorza Buczek, oraz Haliny Januszewskiej w sprawie wydania decyzji o usta-
leniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu w ul. Ja-
śminowej wraz z przyłączami do działek o nr ew. 121/19, 120/28, 120/27, 120/24 i 120/29 poło-
żonych we wsi Bobrowiec, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej
inwestycji. 

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Andrzej Swat

Obwieszczenie

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia
10 maja 2003 r.) w związku z wpłynięciem wniosku Gminy Piaseczno reprezentowanej przez PROKOM Sp. z o. o. Warszawa ul. Czernia-
kowska 73/79 zawiadamiam strony, iż decyzją z dnia 2005-07-14 znak UiA 7331/G/CP/52/05 ustaliłem lokalizację inwestycji celu pu-
blicznego polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji przy ul. Zielonej we wsi Gołków. 
Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy po zapoznaniu się z tematem, mają prawo wniesienia od-

wołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Senatorska 35 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni licząc
od dnia niniejszego obwieszczenia. 
(Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem od-

wołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie). 
Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pokój 48. 

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Andrzej Swat

Obwieszczenie

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.) w związku z wpłynięciem wniosku Ma-
zowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Warszawie Oddział Gazownia Warszawska, 00-412
Warszawa ul. Kruczkowskiego 2 reprezentowanej przez Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewania i Ga-
zowe - Paweł Freytag, 05-502 Piaseczno ul. Północna 31 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu in-
westycji celu publicznego dla budowy sieci gazu ziemnego łączącej sieć w ul. Radnych w Głoskowie
z siecią w ul. Gromadzkiej w Runowie gm. Piaseczno, iż decyzją z dnia 04.08.2005 r. znak UiA
7331/G/CP/55/05 ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci ga-
zu ziemnego łączącej sieć w ul. Radnych w Głoskowie z siecią w ul. Gromadzkiej w Runowie.
Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy, po zapoznaniu się z te-
matem, mają prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od dnia niniejszego obwieszczenia. 
(Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres

żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie). 
Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5 pok. 48. 

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Andrzej Swat

Obwieszczenie

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.) w związku z wpłynięciem wniosku Pana
Zenona Falenty zam. 05-500 Piaseczno ul. Rubinowa 6/5 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lo-
kalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działce nr ew. 245 stanowią-
cej ul. Borsuka wraz z przyłączem we wsi Jesówka gm. Piaseczno, iż decyzją z dnia 16.08.2005 r.
znak UiA 7331/G/CP/56/05 ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budo-
wie sieci wodociągowej na działce nr ew. 245 stanowiącej ul. Borsuka wraz z przyłączem we wsi Je-
sówka gm. Piaseczno. 
Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy, po zapoznaniu się z te-
matem, mają prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni liczac od dnia niniejszego obwieszczenia. 
(Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres

żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie). 
Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5 pok. 48. 

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Andrzej Swat

Obwieszczenie
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10.09 g. 10-16 VIII GRAND PRIX PIASECZNA
W TENISIE STOŁOWYM AMATORÓW 

11.09 g. 10-17 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TENISA 
STOŁOWEGO Z CYKLU „STIGA CUP”

12.09 g. 12-16 MISTRZOSTWA GMINY GIMNAZJÓW
W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW - KS PIASECZNO

13.09 g. 12-16 MISTRZOSTWA GMINY W PIŁCE NOŻNEJ
CHŁOPCÓW - KS PIASECZNO

14.09 g. 12-16 MISTRZOSTWA GMINY W PIŁCE NOŻNEJ
CHŁOPCÓW - KS PIASECZNO

16.09 g. 12-15 MISTRZOSTWA GMINY SZKÓŁ PODST. I GIMN.
W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH - ZALESIE DOLNE

19.09 g. 12-16 MISTRZOSTWA GMINY W PIŁCE NOŻNEJ
DZIEWCZĄT - KS PIASECZNO

20.09 g. 12-15 MISTRZOSTWA GMINY SZKÓŁ PODST. I GIMN.
W SZTAF.  BIEGACH PRZEŁAJ. - ZALESIE DOLNE

22.09 g. 12-16 MISTRZOSTWA GMINY SZKÓŁ PODST. W MINI 
PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT - KS PIASECZNO

23.09 g. 12-16 MISTRZOSTWA GMINY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W MINI PIŁCE NOŻNEJ - KS PIASECZNO

24.09 g. 10-17 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
Z CYKLU „STIGA CUP”

g. 10-14 GRAND PRIX PIASECZNA W KOLARSTWIE
MŁODZIEŻOWYM - WYŚCIG FINAŁOWY

26.09 g. 12-16 MISTRZOSTWA GMINY SZKÓŁ ŚREDNICH
W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW - KS PIASECZNO

27.09 g. 12-16 MISTRZOSTWA GMINY SZKÓŁ ŚREDNICH
W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW - KS PIASECZNO

28.09 g. 12-16 MISTRZOSTWA GMINY SZKÓŁ ŚREDNICH
W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW - KS PIASECZNO

8 września, nr 7 (131) 20058 SPORT I KULTURA

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 
ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno
tel. 756 76 00, tel. /faks 737 10 52, 
e-mail: o.k.piaseczno@wp.pl 

Ośrodek Kultury w Piasecznie
WYSTAWY: 
Muzeum Regionalne
do 18 września - wystawa „25-lecie SOLIDARNOŚCI”
22 września - 10 października - wystawa fotografii „Gdzieś obok nas” prace

pokonkursowe, fot. z regionu piaseczyńskiego
czynne: cz.-pt. 10-18, sob.-nd. 9-15 wstęp - 4 zł,
2 zł ulgowy, w soboty WSTĘP WOLNY 

Sala Ośrodka Kultury 
9 września godz. 18.00 - Wernisaż jubileuszowej wystawy malarstwa 

z okazji 30 -lecia działalności plastycznej „GRUPY 
PIASECZNO”. Wystawa do 21 września. 

IMPREZY: 
Sala Ośrodka Kultury - ul. Kościuszki 49
13 września godz. 20.00 - „Czas jak rzeka” - wieczór poświęcony twórczości

CZESŁAWA NIEMENA. W programie: spotkanie 
z red. Markiem Gaszyńskim - autorem książki
o życiu i twórczości Niemena - oraz bardem
Maciejem Wróblewskim. Gościem specjalnym
spotkania będzie piaseczyńska poetka ELIK AIMEE. 
Wstęp wolny. 

16 września godz. 19.00 - ŚWIECZOWISKO - czyli przy herbacie i świecach 
granie i śpiewanie. Wstęp wolny 

27 września godz. 19.30 - kino leżakowe KULTURALNY MARIAN 
30 września godz. 19.00 - ACTIVE ROCK PARTY
2 października godz. 16.00 - BAJKOWA NIEDZIELA - teatralne spotkania dla 

maluchów. Wstęp 10 zł.
SPOTKANIA ORGANIZACYJNE: 
Sala Ośrodka Kultury - ul. Kościuszki 49
8 września godz. 18.00 - zajęcia teatralne (Ewa Kłujszo) 
12 września godz. 18.00 - ognisko muzyczne: Renata Opala (pianino, synte

zator, flet poprzeczny), Artur Liwiński (pianino,
syntezator, trąbka, akordeon), Piotr Zbrzeźniak
(syntezator, gitara elektryczna, gitara basowa), 
Elżbieta Zawadzka (skrzypce), Andrzej Dela
(perkusja). 

13 września godz. 18.00 - ognisko muzyczne: Beata Kossowska (emisja
głosu), Piotr Maciak (gitara klas. i elektr.).

13 września godz. 12.00 - Spotkanie KLUBU SENIORA
Świetlica Ośrodka Kultury ul. Sikorskiego 1a
6 września godz. 18.30 - „Spotkania z zaczarowanym ołówkiem”

(Agnieszka Bernasiewicz) 
13 września godz. 18.00 - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży

(Wiesława Nastały-Płaskocińska) 
17 września godz. 10.00 - zespółowokalny GRYF (Agnieszka Rucińska)
Świetlica Ośrodka Kultury ul. Sienkiewicza (teren kolejki wąskotorowej)
13 września godz. 18.00 - zajęcia plastyczne dla maluchów

(Henryka Masłowska) 
18.30 - zajęcia plastyczne dla dorosłych

(Henryka Masłowska) 
19.00 - zajęcia z batiku dla młodzieży i dorosłych

(Zuzanna Pryć) 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Sikorskiego 20

Zapraszamy na
Wycieczkę rowerową

trasa wycieczki: Piaseczno - Jazgarzew - Rezerwat Biele Pęchery - Zalesie
Górne - Czarnów - Skolimów - Piaseczno 

Trasa około 30 km
Zbiórka godzina 10.00 przed GOSiR Piaseczno

10.09.2005 r. (sobota)

„Przez pola, lasy i łąki”

W dniach 23-24 września odbędzie
się Rajd „MIEJSCAMI PAMIĘCI NA
ZIEMI PIASECZYŃSKIEJ”.

Jak zwykle dla uczestników przygo-
towanych zostało kilka tras pieszych, ro-
werowych i jeździeckich - jedno i dwu-
dniowych. W trakcie imprezy przewi-

dziane są konkursy z nagrodami oraz zu-
pa grochowa na mecie rajdu. 

Zgłoszenia i wpisowe przyjmowane
są do 15 września w Biurze Oddziału
PTTK w Piasecznie,
plac Piłsudskiego 3. Tel. 756 78 57

XV Rajd PTTK

W rocznicę agresji ra-
dzieckiej na Polskę 17 wrze-
śnia o godz. 17 w Ośrodku
Kultury odbędzie się spotka-
nie literackie z Grzegorzem
Nowikiem, autorem najnow-
szej książki ujawniającej skry-
wane przez dziesięciolecia ta-
jemnice funkcjonowania pol-
skiego Biura Szyfrów i jego
wielkie sukcesy odniesione
podczas wojny z bolszewicką
Rosją w latach 1918-20. 

Autor książki, która przez
prof. Pawła Piotra Wieczor-
kiewicza, autorytet w spra-

wach polskiego wywiadu,
uznana została za największą
sensację od czasu ujawnienia
informacji o złamaniu przez
polskich kryptoanalityków
niemieckiej maszyny szyfrują-
cej Enigma, jest mieszkań-
cem Zalesia Górnego. 

Książka wydana przez
Oficynę Wydawniczą „Rytm”
miała swoją uroczystą pre-
zentację podczas festynu woj-
skowego w Łazienkach Kró-
lewskich z okazji Święta Woj-
ska Polskiego i 85. rocznicy
bitwy warszawskiej.

Spotkanie literackie

Zanim złamano Enigmę... 

Grzegorz Nowik - zastępca dyrektora Wojskowego Biura Ba-
dań Historycznych, redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd Hi-
storyczno-Wojskowy”. W latach 2001-04 wydał czterotomowy
przedruk „Biuletynu Informacyjnego”, pisma Komendy Głównej
ZWZ-AK. Za książkę „Straż nad Wisłą. Okręg Szarych Szeregów
Warszawa Praga 1939-1944” został wyróżniony nagrodami: Je-
rzego Łojka; KLIO; Varsaviana. Od dziesięciu lat pracuje w zespo-
le kierowanym przez płk. dr. Marka Tarczyńskiego zajmującym
się opracowywaniem i publikowaniem dokumentów operacyj-
nych z okresu wojny z bolszewicką Rosją.

Przez dwa tygodnie uczestni-
cy warsztatów brali udział w zaję-
ciach: muzycznych, plastycznych,
wokalnych, teatralnych, tanecz-
nych, filmowych, sportowo-rekr-
eacyjnych oraz jazdy konnej.
Wszystkie zajęcia podsumowy-
wane były wieczornymi prezenta-
cjami nabytych umiejętności. 

Organizatorzy mają nadzieję,
że atrakcje obozowe zachęciły
młodzież do uczestnictwa w zaję-
ciach proponowanych przez
Ośrodek Kultury w roku szkol-
nym, a dla wieloletnich członków
sekcji były okazją do kontynu-
owania nauki i dobrej zabawy. 

Na warsztaty kulturalne „Wa-
kacje OKej” Ośrodek Kultury za-
prasza za rok, a na razie już od

września czekają na wszystkich
chętnych nowe propozycje zajęć

i sprawdzona kadra w Piasecznie.
OK

WAKACJE OKej! 
W lipcu piaseczyński Ośrodek Kultury zorganizował warsztaty kulturalne w ośrodku wypo-
czynkowym w Bocheńcu, w których udział wzięła 70-osobowa grupa dzieci i młodzieży pod
okiem kadry na co dzień prowadzącej zajęcia w Ośrodku Kultury.

fo
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Pod takim hasłem odbędzie się
w niedzielę 11 września V Rodzinny
Festyn Sportowo-Rekreacyjny w Chyli-
cach na stadionie KS Laura. 

Podczas festynu odbędzie się tur-
niej piłkarski, do udziału w którym
zaproszone zostały drużyny: Kadry
Polskich Olimpijczyków, Aktorów
RAP, Polskiego Radia, TVN, TVP 3,
TV 4 oraz Samorządowców i Straży
Pożarnej. 

Ponadto w programie przewi-
dziano m. in.: koncert orkiestry dę-
tej, występy zespołów muzycznych,
teatrów młodzieżowych i dziecię-
cych, gry i zabawy rodzinne, pokazy
sprzętu strażackiego, prezentację tre-
sury psów policyjnych oraz dyskote-
kę. Prowadzona będzie też loteria
fantowa, z której dochód przezna-
czony zostanie na budowę szatni oraz
świetlicy dla Klubu Sportowego
„Laura” oraz Zespołu Szkół w Chyli-
cach. 

Piknik rozpocznie się
o godz. 13

Moda na sport,
moda na zdrowie

Obchody upamięt-
niające 66. rocznicę wy-
buchu II wojny świato-
wej odbyły się tradycyj-
nie o na cmentarzu pa-
rafialnym w Piasecznie.
W tym roku uroczystość
uświetniła Kompania
Honorowa oraz Orkie-
stra Dowództwa Wojsk
Lądowych. Jak zwykle
obecne były poczty
sztandarowe organizacji

kombatanckich, szkół,
Straży Pożarnej, harce-
rzy oraz chór Lira. 

Po złożeniu wiąza-
nek na Kwaterze Wo-
jennej odbyła się polowa
msza święta w intencji
poległych w 1939 roku
żołnierzy. W drugiej
części uroczystości na
terenie Rolniczego Cen-
trum Kształcenia Usta-
wicznego program arty-

styczny przedstawili har-
cerze. 

Kilka dni wcześniej
w Chojnowie okoliczni
mieszkańcy oddali cześć
i złożyli kwiaty pod po-
mnikiem Braci Czap-
skich, którzy zginęli
w czasie pacyfikacji wsi
przez hitlerowców w1944 r.

red

1 września 

fot. Ł.Wyleziński


