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AKTUALNOŚCI

Sprawozdanie

z sesji Rady Miejskiej

● s. 2

Teatralia 2008
● s. 4-5

24. sesja 
Rady Miejskiej
odbędzie się 

2 lipca
o godz. 14.00

w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5

„Kisiel dla Piaseczna”

● s. 7

70-lecie Zespołu Szkół 
w Jazgarzewie ● s. 3

Informacji urzędowych 
z gminy Piaseczno 

należy szukać: 
●       w „Gazecie Piaseczyńskiej”
● na www.piaseczno.eu
● w prasie lokalnej
● na tablicach ogłoszeń

D@rmowy Internet
● s. 7

Nowy nagrobek
Wacława Kauna

● s. 6

W sobotę i niedzielę w godzinach 12 
- 16 dostępne będą darmowe stanowi-
ska interaktywne, takie jak: 
- stanowisko łucznicze, gdzie każdy gość
może nauczyć się strzelania z łuku i po-
próbować swoich sił w celności. 
- stanowisko garncarskie, gdzie można
nauczyć się tworzenia ceramiki na kole
garncarskim 
- stanowisko katowskie, gdzie kat zakuje
w dyby i będzie namawiał do zdjęcia pod
katowskim toporem 
- stanowisko mincerskie, gdzie każdy
z gości może wybić Piaseczyński Grosz
i zachować go na pamiątkę 
- stanowisko zabaw interaktywnych
dla dzieci. 

Atrakcję stanowić również będą tur-
nieje, charakteryzujące się dużą dynami-
ką i widowiskowością. W trakcie imprezy
odbędą się walki rycerskie, strzelania

z tradycyjnych łuków do tarcz słomianych
i do ruchomych celów, potyczki rycerzy
konnych z najazdem z kopią na postać
saracena, zbieranie pierścieni, atak mie-
czem z konia. Miłym urozmaiceniem dla
oka będzie turniej strojów średniowiecz-
nych, a także tańców. Zgłoszone grupy
tańca dawnego zaprezentują swój reper-
tuar z XV wieku. Niezwykle widowisko-
wo zapowiadają się również pokazy sokol-
nicze. Ptaki będzie można oglądać w locie,
a także przylatujące na zawołanie na ręka-
wicę opiekuna oraz atakujące wabidło.

Nowa książka 
o Piasecznie       ● s. 8

Zamierzeniem Teatraliów jest
zdobycie możliwie najszerszego
kręgu odbiorców sztuki. Wobec
tego w propozycjach imprezy rok-
rocznie pojawiają się różnorodne
formy sztuki. Są to zatem przed-
stawienia plenerowe, akcje ulicz-
ne, koncerty muzyczne, pokazy

walk rycerskich, które odbywają
się dwa, a nawet trzy razy dzien-
nie w różnych punktach miasta:
na scenie plenerowej w Parku
Miejskim, na placu Piłsudskiego,
na skwerze Kisiela, na boisku przy
Chyliczkowskiej, na parkingu przy
Urzędzie Miasta. Przyświeca temu

oczywiście chęć dotarcia do jak
największego grona mieszkańców
gminy. Wstęp na wszystkie im-
prezy jest bezpłatny. 

Organizatorami Teatraliów są
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Piasecznie oraz Biuro Promocji
i Informacji Gminy Piaseczno.

Tegoroczne Piaseczyńskie Teatralia Sobótkowe to trzydniowa
(20-22 czerwca) „mieszanka” przedstawień teatralnych, folko-
wych koncertów muzycznych połączona z Turniejem Rycerskim
„O złote jajo” i świętojankami - inscenizacją nawiązującą do lu-
dowych obchodów nocy sobótkowej.

PROGRAM 
PIASECZYŃSKICH 

TEATRALIÓW 
SOBÓTKOWYCH

20 czerwca - piątek
godz. 20.00 - „Gimpel Głupek” 
- Teatr Dialogu Kultur ZOOM, 
kościół św. Anny
godz. 21.30 - „Mały Książę” 
- Teatr Nic Ponad, pl. Piłsudskiego 
godz. 22.00 - „Stop Klatka” 
- Teatr M. I. N, skwer Kisiela 

21 czerwca - sobota
godz. 22.00 - „Don Kichot” 
- Teatr Nic Ponad, parking przy Urzę-
dzie Gminy
godz. 23.00 - „ARKA” - Teatr Ósme-
go Dnia, boisko przy Chyliczkowskiej

22 czerwca - niedziela
godz. 16.00 - Scena Dziecięca 
- Park Miejski
godz. 18.00 - Działania parateatralne dla
dzieci - plener w Parku Miejskim
godz. 19.00 - Koncert zespołu 
Żywiołak - scena w Parku Miejskim
godz. 20.00 - „SYRENADA” - teatry
Makata i Klinika Lalek, wyspa w Parku
Miejskim 
godz. 21.00 - Ognisko Obrzędowe
Nocy Świętojańskiej

W najbliższy weekend Park Miejski opanowany zostanie przez ryce-
rzy. Osada rycerskiej szlachty i dam, pełna powiewających chorągwi
i szpiczastych, gotyckich namiotów, drewnianych i stylowych szra-
nków, zaprasza serdecznie do udziału w jarmarku średniowiecznym
(około 20 kramów), gdzie oprócz możliwości zakupu rękodzielnictwa
i replik, sprzętów charakterystycznych dla epoki średniowiecza, moż-
na będzie obserwować animacje wytwarzania licznych przedmiotów
użytku codziennego i samemu wziąć udział w takich działaniach.

Plan turnieju
21 czerwca - sobota
godz. 11.00
Oficjalne powitanie gości.
Odczytanie Reguły i Kodeksu
Rycerskiego.                                      
Wręczenie glejtów. 
Rozpoczęcie turnieju.
godz. 11.00
Rozpoczęcie jarmarku
średniowiecznego oraz animacji
stanowisk średniowiecznych.
godz. 11.30 Turniej bojowy minutowy
(czas trwania około 5 godz.) 
godz. 12.30 Turniej łuczniczy 
(czas trwania około 2,5 godz.) 
godz. 15.30 Turniej konny 
(czas trwania 1,5 godz.) 
godz. 17.00 Turniej strojów 
(czas trwania około 1 godz.) 
godz. 18.30 Turniej tańców 
(czas trwania około 1 godz.) 
godz. 20.00 Bitwa (30 min) 

22 czerwca - niedziela
godz. 11.10 Rozpoczęcie drugiego
dnia turnieju oraz rozpoczęcie
sarmarku średniowiecznego i
animacji stanowisk
średniowiecznych
godz. 12.00 Turniej bojowy medival
(czas trwania około 3,5 godz.) 
godz. 14.00 Pokaz sokolniczy (czas
trwania około 1 godz.) 
godz. 16.00 Zakończenie

W niedzielę będzie można obejrzeć pokazy sokolników z Czech



SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA Sprawozdanie z 23. sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

Na wniosek Zespołu Ekono-
miczno-Administracyjnego Szkół
o 31,5 tys. zł zwiększone zostały
środki finansowe przeznaczone na
odpisy na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych. O 1,797
mln wzrosły środki na wynagrodze-
nia dla pracowników fizycznych
w szkołach i przedszkolach (pod-
wyżka o 25 proc.) oraz dla pracow-
ników ZEAS (podwyżka o 9 proc.).
Ustalono najniższe wynagrodzenie
oraz wartość punktu będącego
podstawą określenia wynagrodze-
nia zasadniczego w tabeli miesięcz-
nych stawek zaszeregowania dla
pracowników oświaty niebędących
nauczycielami oraz pracowników
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

W związku z otrzymaniem dota-
cji celowej z budżetu państwa prze-
znaczonej na zwrot producentom
rolnym podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji
rolnej, o 9 tys. zł wzrosły wydatki
i dochody. Gmina otrzymała rów-
nież dotację w wysokości 38,5 tys.
zł od Wojewody Mazowieckiego na
pomoc materialną dla uczniów. 

Na wniosek komisji stypendialnej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Piasecznie 3 tys. zł przeznaczono
na stypendium twórcze dla wycho-
wanka Ośrodka Kultury pana Piotra
Kalbarczyka. Rada zadecydowała
także o przeznaczeniu 10 tys. zł na
organizację Wielkiego Koncertu Jubi-
leuszowego w wykonaniu Orkiestry
Symfonicznej i Chóru Con Fuoco
w kościele św. Józefa Opiekuna Pra-
cy w Józefosławiu. 

60 tys. zł radni przesunęli ze
środków na oczyszczanie miasta na
zakup urządzeń na place zabaw na
terenach wiejskich. Zwiększone o 15
tys. zł zostały wydatki na realizację
zadań zarządzania kryzysowego
i działań ratowniczych. Kolejne 15
tys. zł radni przeznaczyli na pokrycie
kosztów organizacji meczu piłki noż-
nej: Orły Górskiego z reprezentacją
gminy Piaseczno.

O 51 tys. zł wzrosły wydatki na
koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego (celem uiszcze-
nia opłaty sądowej od wniesienia
skargi kasacyjnej do Sądu Najwyż-
szego i opłat od złożonych po-
zwów), a o 50 tys. zł na pokrycie
kosztów przesyłek pocztowych (z
którego wcześniej przesunięto
środki na zapłatę opłaty sądowej). 

Przesunięte zostały środki na:
- wydatki dla Filii Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Józefosławiu (płace
i inne wydatki osobowe, remont ła-
zienek, wydatki na pomoce dydak-
tyczne, eksploatację budynku,
opłaty za telefon i Internet);
- wydatki dla Szkoły Podstawowej
w Zalesiu Górnym w związku ze
zwiększeniem kosztów wynajmu
budynku starej plebanii jako dodat-
kowego pomieszczenia do zajęć
lekcyjnych. Radni zdecydowali
o rozbudowie wiat rekreacyjnych
w Runowie oraz wymianie zdewa-
stowanych koszy i ław. Przeznaczy-
li na ten cel 35 tys. zł.
Gmina uzyskała zgodę właściciela
działki na budowę fragmentu al.
Kalin. W związku z tym Rada roz-
szerzyła zakres budowy o odcinek
od ul. Rejtana do ul. 1 Maja.

Zgodnie z decyzją wojewody
o tym, że planowana rozbudowa
żłobka nie jest możliwa ze względu
na jego położenie w strefie ograni-
czonego użytkowania, radni zdjęli
to zadanie z budżetu. Środki niewy-
korzystane oraz zaoszczędzone na
innych zadaniach inwestycyjnych
zostały przeznaczone na: 
- wodociąg Henryków Urocze - pro-

jekt i wykonanie etapu VI - 60 tys. zł
- Szkołę Podstawową i Gimnazjum
w Józefosławiu - 150 tys. zł
- projekty budowy oświetlenia -
114 tys. zł
- Szkołę Podstawową w Chylicach -
budowa stołówki ze świetlicą 
- 697 tys. zł
- Gimnazjum w Gołkowie, ogro-
dzenie boiska, nawierzchnia, boiska
z trawy sztucznej, docieplenie ist-
niejącego budynku szkoły podsta-
wowej - 760 tys. zł. 

W związku ze zwiększeniem
gminie przez ministra finansów
kwoty wpłat na część równoważącą
subwencji ogólnej na 2008 rok,
o 13 tys. zł radni zwiększyli wydat-
ki na ten cel. 
Na wniosek wydziału inwestycji
o 10 tys. zł wzrosły wydatki na ka-
nalizację sanitarną w Jazgarzewie.
Środki zostały pokryte z dochodów
otrzymanych od Społecznego Ko-
mitetu Budowy Kanalizacji. 

Rada przeznaczyła prawie 105
tys. zł na odwodnienie ul. Mickie-
wicza i ul. Traugutta w Złotokłosie
oraz usuwanie awarii drenarskich
i odwodnieniowych. Kolejne 30 tys.
kosztować będzie wykonanie pod-
budowy z tłucznia ul. Granicznej
w Zalesiu Górnym oraz ułożenie
nawierzchni bitumicznej pomiędzy
skrzyżowaniami z Drogą Dzików
a ul. Malinową. 

Oddalony został wniosek pani
Teresy Biniek o wszczęcie postępo-
wania administracyjnego w celu zo-
bowiązania burmistrza do zlikwido-
wania ujemnych następstw prac bu-
dowlanych na ul. Tulipanów w Pia-
secznie. Wniosek pani Teresy Biniek
o wszczęcie postępowania admini-
stracyjnego w celu wyjaśnienia, kto
jest odpowiedzialny za decyzję wy-
daną w dniu 17.02.1999 r. i kogo
pociągnąć do odpowiedzialności kar-
nej za jej wydanie z art. 231, § 1 k.
k, został przez radnych uwzględnio-
ny w części dot. odpowiedzialności
za wydanie decyzji, a uchylony jako
niezasadny w części pociągnięcia do
odpowiedzialności karnej. 

Radni odrzucili skargę pana
Zygmunta Makowskiego na działal-
ność burmistrza dotyczącą bez-
prawnego wyeksmitowania skarżą-
cego z lokalu mieszkalnego. Odrzu-
cona została również skarga pań-
stwa Nyc na bezczynność burmi-
strza w prowadzeniu postępowania
administracyjnego w sprawie likwi-
dacji bramy i ogrodzenia na ul. Pu-
tramenta w Piasecznie. 

Nadano nazwę Ceglana ulicy
położonej w Gołkowie. 

Rada wyraziła zgodę na nabycie
przez gminę działki o powierzchni
643 m kw. pod budowę fragmentu
ul. Julianowskiej w Piasecznie. Zde-
cydowano, że odszkodowanie dla
państwa Długołęckich za grunt prze-
znaczony pod drogę gminną pokry-
je nieruchomość o powierzchni
2173 m kw., położona w Antonino-
wie na terenie przeznaczonym pod
usługi, stanowiąca własność gminy. 

Radni zdecydowali o przekaza-
niu Piaseczyńskiemu Towarzystwu
Kolei Wąskotorowej do używania
na 3 lata majątku Grójeckiej Kolei
Dojazdowej. 

Rada wyraziła zgodę na zawar-
cie umowy użyczenia gminie Pia-
seczno, na czas nieoznaczony, Par-
ku Miejskiego będącego własnością
Skarbu Państwa. 

Ustalone zostały opłaty za ko-
rzystanie z przedszkoli prowadzo-
nych przez gminę. Zatwierdzono
sprawozdanie finansowe Samo-
dzielnego Zespołu Publicznych Za-
kładów Lecznictwa Otwartego
w Piasecznie za 2007 r. 
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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 14 maja do 11 czerwca 2008 r.
Burmistrz zatwierdził 
przetargi na: 

Przewóz osób na zawody spor-
towe na terenie Polski. Wykonaw-
ca Klub Sportowy Piaseczno; 

Organizację letniego wypo-
czynku dla dzieci i młodzieży ze
szkół z terenu gminy Piaseczno.
Wykonawca PHU Sun Tours z Ra-
domia, za cenę 285 500,00 zł; 

Remont drogi poprzez wykona-
nie podbudowy i nawierzchni as-
faltowej na ul. Granicznej w Zale-
siu Górnym. Wykonawca firma
Fal-Bruk B. B. Z Falenta z Warsza-
wy, za cenę 249 225,81 zł; 

Wykonanie koncepcji sali gim-
nastycznej i boisk o sztucznej na-
wierzchni oraz zagospodarowanie
terenu LO w Piasecznie przy 
ul. Chyliczkowskiej, a po jej za-
twierdzeniu wykonanie projektu
budowlano-wykonawczego boisk,
odwodnienia boisk i terenu wokół
budynku oraz jego osuszenia. Wy-
konawca Biuro Projektowe Bu-
downictwa „Partner” s. c. z Łodzi,
za cenę 104 920,00 zł; 

Budowę sieci cieplnej preizolo-
wanej 2xDn 125/225 w Piasecz-
nie pomiędzy ulicą Kościelną i pla-
cem Piłsudskiego wraz z przyłą-
czami do starej plebanii, ratusza,
dawnej Komendy Policji oraz bu-
dynku przy ul. Piłsudskiego 4.
Wykonawca firma Star Pipe Pol-
ska sp. z o. o. z Czerwonak, za 
cenę 425 790,54 zł.

Burmistrz unieważnił
przetargi: 

projekt techniczny kanalizacji
sanitarnej wraz z oczyszczalnią
ścieków dla wsi Złotokłos, Szczaki,
Wólka Pracka, Henryków Urocze,
Runów oraz I etap projektu kanali-
zacji sanitarnej dla wsi Złotokłos
i Runów, gdyż postępowanie obar-
czone było wadą uniemożliwiającą
zawarcie ważnej umowy w spra-
wie zamówienia publicznego. 

Burmistrz ogłosił 
przetargi na: 

remont nawierzchni ulicy Prze-
mysłowej w Gołkowie; 

wykonanie nakładki asfaltowej
wraz z wymianą podbudowy na
ul. Geodetów; 

remonty cząstkowe nawierzch-
ni drogowych, usuwanie awarii
drogowych oraz profilowanie
dróg gminnych na terenie gminy
Piaseczno; 

przebudowę budynku po policji
dla potrzeb Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Piasecznie;

wykonanie remontu ulicy
Ceramicznej w Woli Gołkowskiej;

kanalizację sanitarną wraz z

oczyszczalnią ścieków dla wsi
Złotokłos, Szczaki, Wólka Pracka,
Henryków Urocze, Runów -
projekt techniczny. I etap projektu
kanalizacji sanitarnej dla wsi
Złotokłos i Runów;

remont chodników, jezdni na
osiedlu komunalnym w rejonie
ulic: Puławskiej, Szkolnej, Kusociń-
skiego, Fabrycznej w Piasecznie; 

wykonanie nawierzchni bitu-
micznej na ul. Osiedlowej w Józe-
fosławiu; 

naprawę żelbetowych zbiorni-
ków ścieków na oczyszczalni ście-
ków w Wólce Kozodawskiej; 

remont nawierzchni jezdni 
ul. Klonowej, Zacisze i Żurawiej
wraz z odwodnieniem ul. Klono-
wej w Głoskowie; 

wykonanie robót dodatko-
wych związanych z przebudową
istniejącego obiektu, wymianę
więźby i pokrycia dachu, dobu-
dowę wejścia, zagospodarowa-
nie terenu, ogrodzenie strażnicy
OSP w Bobrowcu; 

wykonanie wielobranżowego
projektu budowlanego i wyko-
nawczego ulicy Matejki na odcin-
ku od ul. Kopernika do Placu Wol-
ności i ulicy Wyspiańskiego na od-
cinku od placu Wolności do ul. Po-
morskiej w Zalesiu Dolnym o sza-
cowanej długości 675 mb.

W tym okresie burmistrz
zajmował się bieżącymi
sprawami, m.in. odbyły się
następujące spotkania:
15 maja - uroczyste otwarcie Cen-
trum Logistycznego i Centrum
Szkoleniowo-Badawczego Reyna-
ers Aluminium Polska w Piasecznie. 
15-16 maja - VII Mazowieckie
Forum Samorządowe nt. rozwoju,
promocji i finansowania turystyki
na Mazowszu. 
16 maja - uroczystości z okazji
Dnia Strażaka zorganizowane
przez Państwową Straż Pożarną
w Piasecznie. 
20 maja - spotkanie z Zarządem
Spółki Vattenfal nt. planowanej
budowy ulicy Elektronicznej; 
- podpisanie umowy kredytowej
z Bankiem Ochrony Środowiska
i Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na dofinansowanie budo-
wy oczyszczalni ścieków i kanaliza-
cji w ramach Funduszu Spójności. 
21 maja - uroczyste obchody
święta szkoły im. Świętej Małgo-
rzaty z Kortony przy ul. Zgoda
w Piasecznie; 
- uroczyste odsłonięcie tablicy pa-
miątkowej poświęconej członkom
rodziny Bursche, zamordowanym
przez hitlerowców w czasie II woj-

ny światowej. 
28 maja - obchody 70-lecia szko-
ły w Jagarzewie oraz nadanie
szkole imienia Księdza Kardynała
Stefana Wyszyńskiego Prymasa
Tysiąclecia. 
29 maja - poświęcenie odnowio-
nego pomnika Wacława Kauna -
pierwszego burmistrza Piaseczna
po uzyskaniu niepodległości
w 1918 roku; 
- spotkanie Zarządu Stowarzysze-
nia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki
Jeziorki. 
31 maja - otwarcie VI Memoriału
Emanuela Koczyby w Piłce Nożnej
Dziesięciolatków oraz w kore-
spondencyjnych Mistrzostw Polski
w pływaniu 10-11-latków; 
- festyn z okazji Dnia Rodziny zor-
ganizowany przez Szkołę Podsta-
wową nr 2 oraz festyn szkolny
w Zespole Szkół w Złotokłosie. 
5 czerwca - uroczystości pogrze-
bowe Brunona Krefta - honorowe-
go obywatela Piaseczna. żołnierza
kampanii wrześniowej, jeńca wo-
jennego, żołnierza AK, więźnia
obozu koncentracyjnego, wielkie-
go społecznika i organizatora życia
kulturalnego w gminie Piaseczno; 
- uroczyste ślubowanie policjan-
tów służby kandydackiej Oddziału
Prewencji Policji w Piasecznie. 
6 czerwca - obchody 60-lecia Bi-
blioteki Publicznej w Piasecznie; 
- bal gimnazjalistów w Gimnazjum
nr 2 w Piasecznie. 
7 czerwca - otwarcie Ogólno-
polskiego Turnieju Minikoszy-
kówki Dziewcząt Rocznik 1996
„Gołków CUP”; 
- otwarcie sezonu sportowego
zorganizowanego przez Zarząd
Międzyszkolnego Klubu Sporto-
wego w Józefosławiu, a także uro-
czyste otwarcie hali sportowej wy-
budowanej staraniem ks. Stanisła-
wa Śmigasiewicza i Tadeusza
Stańczuka. 
- festyn Parafii Św. Jadwigi Królo-
wej w Żabieńcu zorganizowanym
na polanie Zimne Doły. 
10 czerwca - walne zebranie
Związku Inwalidów Wojennych
w Piasecznie.

Burmistrz na bieżąco rozpatruje
wnioski o rozłożenie na raty czyn-
szów dzierżawnych i przedłużenie
umów dzierżaw oraz wnioski osób
fizycznych, podmiotów gospodar-
czych o umorzenie lub rozłożenie na
raty należności podatkowych, po-
zwolenia na sprzedaż alkoholu itp.

Burmistrz przyjmuje 
interesantów w każdy 

poniedziałek po uprzednim
umówieniu spotkania. 
tel. 0 22 701 75 88

Praca
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Piasecznie ogłasza nabór na stanowisko:

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.piaseczno.eu w dziale
„praca w jednostkach organizacyjnych” lub pod tel. 0 22 70 17 580

REFERENT/PODINSPEKTOR DS.

DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

Zakaz 
wstępu do lasu!
Nadleśnictwo Chojnów infor-
muje, że w związku z utrzy-
mującym się zagrożeniem po-
żarowym lasów, z dniem
07.06.2008 do odwołania
wprowadza się zakaz wstępu do
lasu na terenach leśnych Skarbu
Państwa będących w zarzą-
dzie Nadleśnictwa Chojnów.
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Odszedł od nas żołnierz Wy-
brzeża i powstaniec warszawski,
ukochany Ojciec i Dziadek, czło-
wiek wielkiego serca, oddany lu-
dziom, odważny, pełen talentów
i zapału, Brunon Kreft. Był człowie-
kiem, który kochał dobro i piękno,
który te cnoty potrafił odnaleźć
w każdym człowieku. Kształtował
otaczającą go rzeczywistość, nie ba-
cząc na trudności, brak funduszy
czy koneksji. Nigdy nie siedział bez-
czynnie, czekając na lepsze czasy.
A czasy, w których przyszło mu spę-
dzić większość życia, nie były łatwe.
Działał zawsze tu i teraz, niosąc bez-
interesowną pomoc wielu ludziom.
Za to właśnie był najbardziej kocha-
ny i doceniany. Właśnie dlatego
drzwi wszystkich urzędów stały
przed nim otworem i stoją nadal mi-
mo jego śmierci. 

Brunon Kreft urodził się na ziemi
kaszubskiej, w Wejherowie, 
22 grudnia 1918 r. Nigdy nie poznał
swojego ojca, Leona, gdyż ten zgi-
nął na froncie I wojny światowej.
W wieku dwóch lat stracił matkę,
Emilię z domu Westphal. To z jej
mlekiem wyssał zamiłowanie do
pracy społecznej, muzyki i kultury.
Jego wuj Augustyn Westphal był
ostatnim dowódcą Tajnej Organiza-
cji Wojskowej „Gryf Pomorski” i se-
kretarzem starostwa powiatu mor-
skiego. Brunona wychowali przy-
brani rodzice. Przeznaczenie wska-
zało mu drogę życia niełatwą, ale
uczciwą i ambitną. 

Po ukończeniu gimnazjum
w Gdyni kontynuował naukę w za-
wodzie cukiernika-piekarza. Wy-
buch II wojny światowej zastał go
w wieku 20 lat, gdy odbywał służbę
wojskową w marynarce wojennej
na Oksywiu. Brał udział w obronie
Gdyni-Oksywia pod dowództwem
płk. Stanisława Dąbka. Po walkach
w obronie Wybrzeża dostał się do
obozu jenieckiego Stalag II. Został
zwolniony w 1940 r., gdyż dowódz-
two niemieckie liczyło na lojalność
wobec Rzeszy Niemieckiej ze strony
Kaszubów. Ci jednak po raz kolejny
potwierdzili swój patriotyzm i miłość
do cierpiącej ojczyzny. Brunon wraz
z towarzyszami broni musieli ucie-
kać z Wybrzeża do Warszawy. 

Pod pseudonimem Stanisław
Majewski działał w stołecznych
strukturach podziemnych Armii Kra-
jowej. Bardzo pomagała mu w tym
płynna znajomość języka niemiec-
kiego, gdyż często rozwożąc „bibu-
łę”, podawał się za Niemca. Od
1 sierpnia 1944 r. brał udział w Po-
wstaniu Warszawskim w zgrupowa-
niu „SOSNA” w oddziale „BARRY”.
Walczył na Starym Mieście o Ra-
tusz, Pałac Blanka i Bank Polski. Był
jednym z tych, którym udało się
przeżyć, którym los kazał iść dalej
i dalej walczyć. 

Po upadku powstania Brunon
dostał się po raz drugi do niewoli nie-
mieckiej. Został wywieziony do obo-
zów koncentracyjnych Gross-Rosen
i Mauthausen-Gusen w Austrii. Prze-
bywał tam od września 1944 r. aż do
5 maja 1945 r., pod numerem
104729 WIĘZIEŃ POLITYCZNY.
Zmuszany był do katorżniczej pracy
w kamieniołomach. To właśnie tam,
w austriackich górach stracił zdrowie.
Przysiągł wówczas Matce Boskiej, że
jeśli przeżyje wojnę, do końca życia
będzie pomagał ludziom. Doczekał
wyzwolenia obozu przez wojska
alianckie. Ważył wówczas 45 kilo-
gramów przy wzroście 175 cm. Mógł
wybrać jakiekolwiek miejsce na osie-
dlenie się. Wybrał jednak Polskę.
Przybył do ukochanej ojczyzny, by

zastać tu ruiny
i zgliszcza. 

D o t r z y m a ł
danego Królo-
wej Polski słowa,
z zapałem rzucił
się w wir pracy
przy odbudowie
kraju. Wkrótce ożenił się z Bolesła-
wą Grodecką i przyszły na świat ich
trzy córki: Barbara, Maria i Jadwiga.
Mimo ciężkich warunków życia
i nadszarpniętego zdrowia znalazł
czas na pracę społeczną i pasje ży-
ciowe. Niósł pomoc młodzieży, lu-
dziom samotnym i niepełnospraw-
nym. Pracował jako kurator sądowy
i ławnik. Szczególnie bliska jego ser-
cu była młodzież z rodzin zaniedba-
nych, zagrożonych wykolejeniem.
Pozyskał fundatorów książeczek
mieszkaniowych dla wychowanków
ośrodka szkolno-wychowawczego.
Był także terenowym opiekunem
społecznym, członkiem zarządu
PKPS, PCK, działaczem ZBOWiD
i Związku Kombatantów RP i Więź-
niów Politycznych. Inicjował budo-
wę dróg osiedlowych, szkoły pod-
stawowej i przychodni w Gołkowie.
Przewodniczył pracy Komitetu Ob-
wodowego nr 7 w Piasecznie-Gołk-
owie. Był przewodniczącym Spo-
łecznej Rady Programowej Ośrodka
Kultury w Piasecznie, wieloletnim
ofiarnym działaczem społecznym
oraz organizatorem i założycielem
m. in. Mazowieckiego Chóru Mie-
szanego „Brunon” i chóru Harfa
z Jazgarzewa. Mimo całej działalno-
ści dla społeczności i kultury wciąż
był prześladowany przez Urząd Bez-
pieczeństwa, jako były żołnierz AK. 

Był dekorowany wieloma krzy-
żami i odznaczeniami za zasługi. Był
odznaczony między innymi Srebr-
nym Krzyżem VIRTUTI MILITARI 
- Zasłużonych Na Polu Chwały,
Krzyżem Odrodzenia Polski, Krzy-
żem Zwycięstwa, Krzyżem Powsta-
nia Warszawskiego, Medalem za
Warszawę, Medalem Zasłużonego
dla Miasta Piaseczna (tym ostatnim
w 1980 r.) Ponadto otrzymał kilka-
dziesiąt dyplomów uznania i po-
dziękowań, zebranych w trzech zło-
tych księgach. W maju 1999 r.
otrzymał tytuł Honorowego Oby-
watela Miasta Piaseczna za szcze-
gólne zasługi dla rozwoju miasta
i gminy Piaseczno. 

Swoim przykładem i spotkania-
mi z młodzieżą krzewił ducha pa-
triotyzmu wśród młodego pokole-
nia. Całe swoje życie poświęcił lu-
dziom: dla nich żył, walczył i praco-
wał. Wraz ze swoją żoną Bolesławą
wychowali i starannie wykształcili
trzy córki. Przyczyniali się też jak
tylko mogli do wychowania sze-
ściorga swoich wnucząt. Mój ojciec
mimo pracy zawodowej zawsze
miał czas dla rodziny, do końca
swoich dni powtarzał, że rodzina
jest najważniejsza. 

Był dla nas wzorem człowieka
i patrioty. Będziemy starać się swo-
im życiem nieść jego ideały i przeka-
zywać je przyszłym pokoleniom. 

Ostatnie pożegnanie mojego
Ojca Brunona było wyrazem hołdu
złożonego mu przez wielu ludzi i in-
stytucji. Dziękuję serdecznie
wszystkim uczestnikom pogrzebu
za obecność, serce i wdzięczność.
Szczególnie dziękuję władzom mia-
sta i gminy Piaseczno, Panu Burmi-
strzowi Zalewskiemu, Kierownictwu
PKPS i PCK, Pani Dyrektor Ewie Du-
dek, towarzyszom broni i wojennej
niedoli, wszystkim przyjaciołom,
znajomym i ukochanej rodzinie. 

Barbara Kreft-Maruszak

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...”

Wspomnienie o Brunonie Krefcie, 
Honorowym Obywatelu Piaseczna

70-lecie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jagarzewie

Kardynał Wyszyński patronem szkoły
Uroczyste obchody 70-lecia, połączone z nadaniem Szkole Podsta-
wowej i Gimnazjum w Jazgarzewie imienia Księdza Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, odbyły się w środę 28 ma-
ja 2008 r. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9.00 mszą świętą
w kościele parafialnym w Jazgarzewie, podczas której ks. bp Tade-
usz Pikus poświęcił nowe sztandary.

Oficjalne uroczystości rozpo-
częły się po mszy w budynku szko-
ły, gdzie uczniowie zaprezentowali
bogaty program artystyczny. Swą
tematyką nawiązywał on do war-
tości, jakie przekazywał prymas
Stefan Wyszyński, tj. do godności
człowieka, wartości rodziny i umi-
łowania ojczyzny. Dopełnieniem
części artystycznej była krótka pre-
zentacja sylwetki Prymasa ilustro-
wana urywkami filmowymi. 

Po części artystycznej dyrektor
Zespołu Szkół w Jazgarzewie od-
czytał uchwały Rady Miejskiej
w Piasecznie nadające Szkole Pod-
stawowej i Gimnazjum imię Księ-
dza Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go Prymasa Tysiąclecia, a następnie
doszło do uroczystego przekazania
nowych sztandarów uczniom, któ-
rzy złożyli uroczyste ślubowanie. 

Do symbolicznego wbicia
gwoździ honorowych w sztandary
zaproszono ks. bp. Tadeusza Pi-
kusa, burmistrza Józefa Zalew-

skiego, przedstawiciela rady ro-
dziców oraz przedstawicieli firm,
które je ufundowały. 

Na zakończenie podczas ofi-
cjalnych przemówień burmistrz

Józef Zalewski życzył uczniom,
aby Prymas, ich patron, był dla
nich wzorem moralnym i autory-
tetem w dążeniu do dobrego wy-
chowania. 

Ślubowanie na nowy sztandar

Dlaczego Kardynał Wyszyński?
„Prymas Tysiąclecia to przede wszystkim człowiek wielkiej mądro-

ści i prawego sumienia, o imponującej mocy ducha i niezwykłym pa-
triotyzmie. Ufamy, że autorytet i wzorzec osoby kardynała Wyszyń-
skiego pomogą wychować naszych uczniów na godnych obywateli
i dobrych ludzi” - tak rodzice i władze szkoły uzasadniają wybór pa-
trona. Podkreślają również związki rodziny Wyszyńskich z naszym
środowiskiem lokalnym. W 1949 r. ojciec i najmłodsza siostra Kardy-
nała - Julia, przenieśli się z Wrociszewia k. Warki do Zalesia Dolnego
i zamieszkali w domu przy ul. Modrzewiowej. Druga z sióstr Stanisła-
wa Jarosz pracowała w Szkole w Jazgarzewie jako nauczycielka. Sio-
stry Prymasa po śmierci pochowano na cmentarzu w Jazgarzewie. 

Historia szkoły
Placówka mieszcząca się

w budynku przy ul. Szkolnej 10
w Jagarzewie powstała 70 lat
temu. Pierwsze zajęcia szkolne
odbyły się we wrześniu 1937 r.,
a stanowisko kierownika pełnił
wówczas Stefan Siatkiewicz.
W latach okupacji hitlerow-
skiej nauka była kontynuowa-
na w szkole i na tajnych kom-
pletach. Część pomieszczeń
służyła Niemcom za magazyn
zbożowy i koszary żandarme-
rii. Od września 1945 r. przez
20 lat szkołą kierował Stani-
sław Postek. Za jego kadencji
szkoła jako jedna z pięciu pla-
cówek w całej Polsce wzięła
udział w eksperymencie MEN
według koncepcji prof. Bog-
dana Suchodolskiego. Przy-
czyniło się to m.in. do moder-
nizacji budynku oraz zmiany
sprzętu dydaktycznego i ume-
blowania sal. Od października
1965 r. kierownikiem szkoły
była Janina Postek. Dbała ona
o wysoki poziom nauczania
i zabiegała o polepszenie wa-
runków materialnych w pla-
cówce. Doprowadziła też do
założenia centralnego ogrze-
wania. Od 1976 r. obowiązki
dyrektora przejęła Danuta
Fortuńska. Wieloletnie stara-
nia o budowę sali gimnastycz-
nej zakończyły się w roku
1999, kiedy nastąpiło otwarcie
nowej hali, a także sześciu do-
datkowych sal lekcyjnych. Po
ostatniej reformie oświatowej
w budynku szkoły mieści się
również gimnazjum. Obecnie,
od 2001 r. dyrektorem Zespo-
łu Szkół Publicznych w Jaga-
rzewie jest Dariusz Bruszew-
ski. Szkoła posiada salę infor-
matyczną, dobrze wyposażo-
ną bibliotekę oraz stołówkę.
Dla uczniów organizowane są
różnorodne zajęcia pozalek-
cyjne, działają także koła zain-
teresowań.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi BASZKÓWKA
zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
977/XLII/2001 z dnia 24 października 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 245 poz. 4793 z dn. 16.11.2001 r.) obejmującej obszar położo-
ny między ul. Sadową, dz. nr ew. 3/5, dz. nr ew. 2/1 i projektowa-
ną drogą dojazdową (KUD). 

Stosownie do art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.
zmianami) oraz Uchwał Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1485/LVII/2006
z dnia 23.10.2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baszkówka zawia-
damiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baszkówka dla ob-
szaru zgodnego z załącznikiem do w/w uchwały wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko, w dniach od 7 lipca do 31 lipca 2008 r., w pokoju
nr 31 Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul Kościuszki 5 w Piasecznie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 lipca 2008 r. w godz. od 12.30
do 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przy-
jęte w projekcie planu miejscowego, może składać uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Piasecz-
no z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 14 sierpnia 2008 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 
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Geneza powstania 
Piaseczyńskich Teatraliów

W 1996 roku w Piasecznie po raz
pierwszy zorganizowano Piaseczyńską
Wiosnę Teatralną, która wówczas była
edycją Warszawskiej Wiosny Teatralnej.
Rok później zorganizowano trzydniowe
Powitanie Lata, a w następnym roku Za-
kończenie Sezonu Kulturalnego. Nieza-
leżnie od nazwy wszystkie te imprezy
miały za zadanie namówić na kontakt ze
sztuką nie tylko te osoby, które cenią te-
atr i są stałymi widzami, ale także przy-
padkowych przechodniów. Dlatego
większość spektakli odbywała się na
głównych ulicach miasta oraz w parku
miejskim. Siedem lat temu Annie Kola-
nowskiej - reżyserowi i twórcy piase-
czyńskiego Teatru Nic Pewnego, a zara-
zem głównemu organizatorowi piase-
czyńskich festiwali teatralnych - udało
się także wznowić tradycję związaną
z nocą sobótkową. Tej szczególnej nocy
autorzy przedsięwzięcia zaprosili miesz-
kańców na spotkanie przy ognisku, ta-
niec i śpiew. Przypomniano obrzęd
puszczania wianków na wodę i poszuki-
wania kwiatu paproci. Po bardzo udanej
inscenizacji nocy świętojańskiej Anna
Kolanowska wraz z Katarzyną Biernad-
ską-Hernik - instruktorką piaseczyńskie-
go Ośrodka Kultury - zdecydowały się
połączyć formę przeglądu teatralnego
z tradycją nocy sobótkowej i stworzyć
imprezę cykliczną pod jednym tytułem.
Pomysłem tym zaraziły dyrektor Ośrod-
ka Ewę Dudek. W ten oto sposób naro-
dził się pomysł organizowania czerwco-
wych Piaseczyńskich Teatraliów Sobót-
kowych. Teatralia na stałe wpisały się
w kalendarz imprez Ośrodka Kultury
w Piasecznie i z roku na rok zdobywają
coraz większą rzeszę zwolenników. 

W tym roku zobaczymy: 

TEATR ÓSMEGO DNIA to najsłynniej-
sza polska grupa teatralna wywodząca
się ze studenckiego teatru kontrkulturo-
wego lat 60., założona w 1964 przez
studentów polonistyki Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziś
„Ósemki” to zespół-legenda, symbol te-
atru zaangażowanego pulsującego ryt-

mem najważniejszych wydarzeń poli-
tycznych i społecznych. „Ósemki” krzy-
kliwe, pełne ruchu i symbolicznego ge-
stu, stające twarzą w twarz z publiczno-
ścią, stały się jedną z głównych grup
swojego nurtu w Europie. Pierwotna na-
zwa zespołu brzmiała: Studencki Teatr
Poezji Ósmego Dnia. Nawiązywała do
„Zielonej Gęsi” Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego ('siódmego dnia Pan Bóg
odpoczywał, a ósmego stworzył teatr').
Pierwszym kierownikiem grupy był To-
masz Szymański. Do zespołu należał m.
in. Stanisław Barańczak, a muzykę do
spektakli pisał J. P. Kaczmarek. 

Widzowie Teatraliów będą mieli
okazję obejrzeć spektakl pt. „ARKA”.
Przedstawienie to przypomina, iż żyje-
my w epoce uciekinierów, wędrowców,

włóczęgów, nomadów, którzy przemie-
rzając kontynenty, ogrzewają dusze
wspomnieniami duchowego czy etycz-
nego, niebiańskiego czy geograficznego,
prawdziwego czy urojonego domu. Jego
symbolem w spektaklu jest wielki
uskrzydlony statek - wielopoziomowa,
ruchoma scena, kolejne wcielenie Arki
Noego, która, gdy przymkniemy powie-
ki, może przeobrazić się w łódź Eneasza,
Mayflower czy skleconą z gumowych
pontonów kubańską tratwę dryfującą ku

wybrzeżom Florydy. Dla bohaterów
spektaklu, wędrowców, jest na prze-
mian domem, gdzie ożywają wspomnie-
nia, świątynią, gdzie każdy zwraca się do
swego Boga, i miejscem święta, tańca
i radości. Ożywiony obecnością akto-
rów, lśniący metalowymi żaglami, migo-
tliwie zmieniający swój kształt w świetle
reflektorów statek przesuwa się wśród
publiczności, by w końcu rozwinąć pur-
purowe skrzydła i utrwalić na długo ob-
raz niestrudzonych wędrowców ku zie-
mi obiecanej. 

TEATR KLINIKA LALEK powstał
w 1988 roku na wydziale lalkarskim
szkoły teatralnej we Wrocławiu.
W 1991 r. przeniósł się do Wolimierza
i odtąd działa jako wiejski i wędrowny

teatr lalkowy. Teatr grywał w całej Pol-
sce, odwiedzał też wiele krajów Europy
(Finlandia, Francja, Hiszpania, Rumu-
nia, Niemcy). 

W spektaklach granych głównie na
placach i ulicach udział biorą: ogrom-
ne lale, machiny jeżdżące, grające in-
stalacje, stwory, ludzie i żywioły. Mu-
zyka grana jest na żywo przez orkie-
strę i aktorów. 

Teatr współpracuje z Włodzi-
mierzem Kiniorskim i z zespołem
YeShe. 

TEATR MAKATA powstał
w 1995 roku z inicjatywy Artura
Lisa i Artura Żebrowskiego jako
eksperymentalna, interdyscypli-
narna grupa twórcza działająca
na obrzeżach teatru, skupiająca
artystów poszukujących. Od po-
czątku swojego istnienia Makata
koncentruje się na badaniu gra-
nic teatru, budując swoje spek-
takle w przestrzeniach ekspery-
mentalnych takich jak fabryki,
zamki oraz plenery, niejedno-
krotnie sięgając do krótkiej,
otwartej formy artystycznej
z elementem improwizacji, takiej
jak happening. W swoich przed-
stawieniach Makata wykorzystu-
je różnorodne techniki teatralne:
ruch, słowo, pieśń, lalki, ogień
oraz muzykę na żywo. Inspiracją
spektakli są motywy literackie
takie jak „Boska Komedia” Dan-
tego, a także rytuały - noc świę-
tojańska, obrzęd weselny. 

Widzów Teatraliów serdecz-
nie zapraszamy na wspólny pro-

jekt Teatru Klinika Lalek i Teatru Maka-
ta zatytułowany SYRENADA. Show in-
spirowany jest legendami i opowieścia-
mi o Syrenach i Trytonach, czyli synach
Neptuna. Ta metaforyczna opowieść
o marzeniach człowieczych rozpoczyna
się historią magicznych mieszkańców
Królestwa Wody - Syren. Przedstawienie
łączy cztery żywioły: wodę, wiatr, ziemię
i ogień. Sztuka jest ściśle powiązana
z tematyką wody i rzek, co przejawia się
w specjalnej scenografii. 

TEATR RUCHU I TAŃCA - M.I.N. 
Piaseczyński Teatr M.I.N. ma na swoim
koncie wiele przedstawień: „Uśpieni”
(2002), „Negatywka” (2003), „Deme-
ter i Kora” (2005), „Zagadka zła”
(2006), „Poruszyciel” oraz „Non
omnis”…. (2007). Wystąpił m.in. na
ogólnopolskim festiwalu teatralnym Bie-
siada Teatralna w Horyńcu-Zdroju oraz
na festiwalu teatralnym Garderoba Bia-
łołęki, gdzie zdobył trzy wyróżnienia. 
Mottem teatru jest zdanie Isadory Dun-
can: „Nieważne, jak ludzie się porusza-
ją, lecz co ich porusza”. 

Aktorzy starają się poprzez wykorzy-
stanie ruchu przekazać widzowi swój
sposób postrzegania otaczającej ich rze-
czywistości. Jak mówi reżyserka teatru
i zdobywczyni nagrody Kisiela Monika
Iwanow: „To widzowie tworzą nasze

spektakle, bo poprze
budują ich interpreta
zujemy pojedyncze o
ku podczas Piasecz
Sobótkowych Teatr M
najnowszy spektakl 

TEATR NIC PONAD
Istnieje od dwóc

torzy grali już wcze
atrach. Grupa, łąc
z pasją odkrywania
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Tegoroczne Piaseczyńskie Teatralia Sobótkowe to trzydniowa (20-22 czerw-
ca) „mieszanka” przedstawień teatralnych, folkowych koncertów muzycz-
nych połączona z Turniejem Rycerskim „O złote jajo” i świętojankami - in-
scenizacją nawiązującą do ludowych obchodów nocy sobótkowej.

IX Piaseczyńskie Teatralia So

Teatr Ósmego Dnia zaprezentuje w Piasecznie spektakl pt. „Arka“

Teatr Klinika Lalek

„SYRENADA“ - Wspólny projekt Teatru Klinika Lalek i Teatru Makata

Piaseczyński Teatr Ruchu i Tańca MIN

Teatr Dialogu Kultur 

fot. B. Biegowski

fot. www.klinikalalek.art.pl



ez swoją wyobraźnię
ację. My tylko poka-
obrazy”. W tym ro-
zyńskich Teatraliów
M. I.N. pokaże swój
„Stop klatka”. 

D
ch lat, choć jego ak-
eśniej w innych te-
cząc doświadczenie
a, tworzy swój wła-

sny język sceniczny. Motorem działań
jest wyobraźnia. Jej również oczekuje
od swego odbiorcy. Dlatego widowi-
ska, które zaprezentują, to nie opowia-
dane wprost historie. To magia obra-
zów, gestów, ruchu, światła i muzyki.
Na tegorocznych teatraliach zobaczyć
ich można w spektaklach: „Mały Ksią-
żę” i „Don Kichot”. 

TEATR DIALOGU KULTUR ZOOM 
Teatr działa przy Zespole Wolskich

Placówek Edukacji Kulturalnej w War-
szawie. Powstał dwa lata temu i składa
się z gimnazjalistów. Funkcjonuje pod
hasłem „Sztuka dialogu kultur”. Na
Teatraliach zaprezentuje spektakl o te-
matyce żydowskiej „Gimpel głupek”
wg I. B. Singera w reż. Małgorzaty So-
merlik. Uzyskał Grand Prix Asteriady,
zdobył I nagrodę w konkursie „Melpo-
mena w Szkolnej Ławce” oraz złoty
Minimax w XIV Mazowieckim Przeglą-
dzie Dziecięcych i Młodzieżowych
Grup Teatralnych. 

ZESPÓŁ ŻYWIOŁAK
Słowo „Żywiołak” nie ma znaczenia do-
słownego i nie opisuje żadnej konkret-
nej mitycznej postaci. Jest ono raczej grą
słów, jakich wiele znaleźć można we
współczesnej „słowianizującej” literatu-
rze. Tego rodzaju wyrazy spotkać może-
my chociażby w „bestiariuszu” pol-

skiej edycji gier RPG, w poezji
Bolesława Leśmiana czy też
poety nowszej generacji - au-
tora wielu tekstów wykorzy-
stywanych w twórczości ze-
społu - zgorzeleckiego „mul-
tiartysty” Grzegorza Żaka.
Projekt „Żywiołak” jest nie-
przypadkowym dziełem spo-
tkania dwóch pasjonatów
nurtów muzycznych, określa-
nych mianem heavy-folk, bi-
metal, folkmet: Roberta Ja-
worskiego (twórca m.in. tur-
kowsko-łódzkiej formacji Ich
troLe) i Roberta Wasilewskie-
go (na co dzień gitarzysta le-
gendarnego zespołu Open
Folk). Muzyka Żywiołaka to
wypadkowa takich stylów mu-
zycznych jak folk, punk, rock-
metal, akustyczne trans-tec-
hno czy drum'n'bass. Sięga
ona również swymi zastoso-
waniami po elementy muzyki
dub i chillout, a spojona jest
brzmieniami zrekonstruowa-
nych i współczesnych technik
wokalnych. 

red.
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obótkowe 

ZOOM

60-lecie Biblioteki
Publicznej w Piasecznie
Minęło już 60 lat od momentu powstania Biblioteki Publicznej w Piasecznie.
Z tej okazji 6 czerwca o godz. 12 odbyła się w sali Ośrodka Kultury uroczystość,
na której przypomniano długoletnią historię Biblioteki i jej pracowników. 

Pracownicy Biblioteki i jej filii z tere-
nu gminy otrzymali odznaczenia za
propagowanie czytelnictwa wśród mło-
dzieży i dorosłych. Wręczono również
burmistrzowi Józefowi Zalewskiemu or-
der w uznaniu zasług w dziedzinie
ochrony zabytków. Obchody 60-lecia
uświetniło spotkanie z poetką i laureat-
ką Orderu Uśmiechu Ireną Conti Di
Mauro oraz koncert piosenek Janusza
Strobla. 

Specjalnie na tę okazję wydana zo-
stała też broszura poświęcona historii
Biblioteki oraz ludzi w niej pracujących
na przestrzeni lat aż po dzień dzisiejszy. 
60-lecie działalności Biblioteki Publicz-
nej to znakomita okazja do podkreśle-
nia edukacyjnej funkcji, jaką pełni
wśród mieszkańców naszej gminy.
Szczególnie cenne są wszelkie inicjaty-
wy podejmowane przez Bibliotekę
w zakresie urozmaicania form pracy

kulturalno-oświatowej z dziećmi i mło-
dzieżą prowadzące do rozwijania róż-
nych zainteresowań. 

W Bibliotece i ośmiu filiach na tere-
nie miasta i gminy czytelnicy mają do-
stęp do bogatych i ciekawych księgo-
zbiorów, mogą uczestniczyć w róż-
nych bibliotecznych imprezach, kon-
kursach, które wzbogacają wiedzę
i dostarczają ciekawej rozrywki. Od
2007 r., kiedy to zakupiono do wszyst-
kich placówek komputery, czytelnicy
mają tu również stały i bezpłatny do-
stęp do Internetu. Biblioteka Publiczna
kilkakrotnie zdobywała laur najaktyw-
niejszej na Mazowszu, zdobywa rów-
nież wyróżnienia za najciekawsze ini-
cjatywy promujące czytelnictwo oraz
najintensywniej wykorzystywane księ-
gozbiory. Przy bibliotece działają rów-
nież kluby Poszukiwaczy Słowa oraz
Miłośników Filmu i Teatru. red.

Uroczystości uświetniło spotkanie z poetką Ireną Conti Di Mauro

Dyrektor Anna Mokrzycka odbiera podziękowania z rąk burmistrza Józefa Zalewskiego

fot. Arch. Ośrodka Kultury

fot. Arch. Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej

fot. www.klinikalalek.art.pl
PODRÓŻ DO HOLLYWOOD

Zapraszamy na dwutygodniową po-
dróż do miasta gwiazd Hollywood. Ra-
zem z nami będziecie mogli przeżyć
niezwykłe przygody i poznać tajniki po-
wstawania filmów. Odwiedzimy wiele
ciekawych miejsc, każdego dnia bę-
dziemy gościć w innym studiu filmo-
wym, zaprosimy także ciekawych gości.
Dowiemy się nie tylko wielu nowych
rzeczy, ale będziemy się również świet-
nie bawić - wybierzemy się na dwie

wycieczki, weźmiemy udział w zaję-
ciach plastycznych, teatralnych, tanecz-
nych, sportowych i warsztatach z cha-
rakteryzacji. Zajęcia poprowadzi i opie-
kę zapewni wykwalifikowana kadra pe-
dagogiczna. 

Serdecznie zapraszamy!
Koszt uczestnictwa: 280 zł od osoby.
W cenie zawarty jest także jeden cie-
pły posiłek. 

Ilość miejsc ograniczona! 
Zapisy przyjmujemy telefonicznie: 
(0 22) 756 76 00; 
(0 22) 735 24 03; 
(0 22) 737 10 52; 
e-mail: biuro@kulturalni.pl; 

Zapisy i wpłaty przyjmujemy w kasie
MGOK do 20 czerwca 2008 roku. 

II PIASECZYŃSKA KAPELIADA
Piaseczno, plac Piłsudskiego, godz. 12.15

06.07.2008 PIASECZYŃSKA ORKIESTRA DĘTA PIAST & GRAPA Gospel Family
20.07.2008 Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP WYSZKÓW
03.08.2008 Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP PŁOŚNICA
17.08.2008 Młodzieżowa Orkiestra Dęta PŁOŃSK
31.08.2008 Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta GRANDIOSO 

Koncerty poprowadzi Małgorzata Chmielewska

Lato w mieście w Ośrodku Kultury w Piasecznie dla dzieci w wieku 
7-12 lat, 4-14 sierpnia 2008 roku, godz. 8-17.

fot. T. Pawlak

fot. T. Pawlak
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Aktualne urzędowe adresy e-mailowe:
urzad@piaseczno.eu
info@piaseczno.eu
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Wysocka-Jońska   
dorota.wysocka@piaseczno.eu

Burmistrz Józef Zalewski 
zalewski@piaseczno.eu
Zastępcy Burmistrza
- Bogdan Temoszczuk
temoszczuk@piaseczno.eu 
- Zdzisław Lis
lis@piaseczno.eu

Rada Miejska 
rada@piaseczno.eu
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Nowy nagrobek
Wacława Kauna
Z inicjatywy Społecznego Komitetu Renowa-
cji Cmentarza Parafialnego w Piasecznie odre-
staurowany został pomnik nagrobny Wacła-
wa Kauna - pierwszego po odzyskaniu nie-
podległości burmistrza Piaseczna. Uroczyste
poświęcenie pomnika przez ks. proboszcza
Dariusza Gasa nastąpiło w czwartek, 29 maja,
na cmentarzu parafialnym przy ul. Kościuszki. 

Uroczystość rozpoczął prze-
wodniczący Komitetu Andrzej
Rutkowski, przypominając zgro-
madzonym gościom zasługi Wa-
cława Kauna dla Piaseczna, jego
patriotyczną działalność i zaanga-
żowanie w powojenny rozwój
miasta. Podkreślił wkład burmi-
strza Kauna w wybudowanie
przychodni medycznej dla ubo-
gich oraz sądu rejonowego. Na
ręce rodziny Szołtunów, właści-
cieli zakładu kamieniarskiego, zło-
żył serdeczne podziękowania za
ufundowanie nowego, czarnego,
granitowego pomnika nagrobne-
go. Na jego powierzchni wyryte
zostały słowa Abrahama Lincolna:
„To piękne, gdy człowiek jest
dumny ze swojego miasta, lecz
piękniej, gdy miasto może być
z niego dumne”. 

Następnie burmistrz Józef Za-

lewski wraz z przewodniczącą Ra-
dy Miejskiej oraz przedstawiciele
Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna
i apteki przy ul. Kauna złożyli pod
pomnikiem kwiaty. 

Podczas uroczystego święcenia
grobu proboszcz parafii św. Anny
w Piasecznie ks. Dariusz Gas po-
wiedział „Zmarli są nauczycielami
żywych”. Zwrócił szczególną
uwagę na pełne poświęcenia ży-
cie burmistrza Kauna. Życzył
wszystkim obecnym, aby pomnik
ten był szczególnym miejscem pa-
mięci dla mieszkańców naszego
miasta. Podkreślił również histo-
ryczność i zabytkowość cmenta-
rza parafialnego, założonego na
przełomie XVIII/XIX. Zaapelował
też do obecnych na uroczystości
gości o aktywne włączanie się
w kwesty na rzecz odrestaurowa-
nia cmentarza.                     red.

Burmistrz Józef Zalewski składa wieniec na grobie Wacława Kauna - pierwszego
burmistrza Piaseczna

Wacław Kaun (1883-1926) 
urodzony 26 września 1883 r., syn Franciszka
i Zofii, bezdzietny, od 1912 r. mieszkaniec Pia-
seczna. Ukończył Wydział Farmacji Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Pracował w aptece Wik-
tora Homolickiego w Warszawie. Naczelnik
Straży Ogniowej w Piasecznie od 26 czerwca
1917. Pod jego dowództwem straż przy
udziale legionisty rozbroiła garnizon żandar-
merii niemieckiej w Piasecznie. W dniu 13 li-
stopada 1918 r. wybrany na pierwszego po odzyskaniu niepodległo-
ści burmistrza Piaseczna. Pełniąc z poświęceniem funkcję burmistrza
przez osiem lat zabiegał o odbudowę zniszczeń wojennych, ulepszał
stan dróg i chodników, wybudował łaźnię miejską, przychodnię dla
ubogich, w 1924 r. powołał pierwsze w Piasecznie Gimnazjum Ko-
edukacyjne Polskiej Macierzy Szkolnej przy ul. Sienkiewicza 6, orga-
nizował dożywianie i doposażenie dzieci w szkole. Przez całe życie
był samotny, a całą siłę poświęcił rozwojowi Piaseczna. Zmarł nagle
8 grudnia 1926 r. Pogrzeb odbył się 11 grudnia, w ostatniej drodze
towarzyszyli mu niemal wszyscy mieszkańcy Piaseczna. Po pogrze-
bie Rada Miejska uchwaliła przemianowanie ulicy Ogrodowej, przy
której mieszkał zmarły, na ulicę im. Wacława Kauna.

Wizyta gości z miast ogrodów
Na zaproszenie Rady Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego naszą
gminę odwiedzili przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń
zajmujących się ochroną i promocją miast ogrodów i historycznych
miasteczek centralnego Mazowsza. 

Z zabytkami historycznego
centrum Piaseczna gości zapo-
znał historyk W. Bagieński. Na-
stępnie w trakcie spotkania zor-
ganizowanego w urzędzie miasta
przedstawiono plany rewitalizacji
tej części miasta. Po mieście-ogr-
odzie Zalesiu Dolnym oprowa-
dzali gości członkowie Rady
TPZD, a największą atrakcją oka-
zał się przejazd zabytkową kolej-
ką do Piaseczna. 

Spotkanie o charakterze krajo-
znawczym było jednym z pierw-
szych zorganizowanych w ramach
integracji lokalnych stowarzyszeń
na rzecz ładu urbanistycznego
centralnego Mazowsza. 

Idea miast ogrodów narodziła
się w XIX wieku w Anglii. To kon-
cepcja zakładania miast satelickich
- osiedli oddalonych od centrum
miasta - charakteryzujących się ni-
ską, luźną zabudową, a przede
wszystkim znacznym udziałem te-
renów zielonych (lasów, ogrodów,
parków) w ogólnej powierzchni

miasta. Zakładano rozwiniętą
funkcję mieszkaniową i wypo-
czynkową, z niewielkim udziałem
usług, ewentualnie nieuciążliwego
przemysłu. Przykładami miasta-
-ogrodu są też Podkowa Leśna
czy Milanówek. 

Rada TPZD dziękuję za pomoc

w organizacji spotkania Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Piaseczno
Józefowi Zalewskiemu, W. Ba-
gieńskiemu, D. Putkiewiczowi,
J. Chmielewskiemu - prezesowi
Piaseczyńskiego Towarzystwa Ko-
lei Wąskotorowej oraz restauracji
„Odjazd”. red.

Pamiątkowe zdjęcie przed stacją kolei wąskotorowej w Zalesiu Dolnym

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaseczno
przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2603 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podaje do
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

Nieruchomość gruntowa, położona w Antoninowie, oznaczona nr ew. 104/5 o powierzchni 2173 m. kw.,
uregulowana w księdze wieczystej KW nr WA5M/00269774/1
Cena nieruchomości - 584.537,00 zł plus 22 proc. VAT

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość gruntowa znajdu-
je się w obszarze urbanistycznym przeznaczonym pod usługi. 

Sprzedaż następuje w celu pokrycia odszkodowania przysługującego byłemu właścicielowi - zgodnie
z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za działkę oznaczoną nr ew.
2/1 o powierzchni 1485 mkw., wydzieloną pod drogę gminną ul. Julianowską w Piasecznie, która z mo-
cy prawa przeszła na własność Gminy z chwilą uprawomocnienia decyzji zatwierdzającej projekt podzia-
łu nieruchomości, z której została wydzielona działka drogowa oraz w celu częściowego pokrycia ceny
sprzedaży na rzecz gminy działki oznaczonej nr ew. 1, przeznaczonej pod ulicę Julianowską w Piasecznie. 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt.
1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć wniosek o nabycie
nieruchomości w terminie do dnia 04.08.2008 r. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5, II piętro, pok. 70, w godzinach od 8 -16,
tel. 022 70 17 523 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski

VII edycja zawodów obronno-sportowych 
W sobotę 14 czerwca, odbyły się Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-
Obronne o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

W godzinach przedpołudnio-
wych na terenie działki Hufca ZHP
w Nowinkach niedaleko Zalesia
Górnego zgłoszone drużyny stanę-
ły w szranki w pięciu konkuren-
cjach. Najwięcej emocji wzbudziła
gra w paint ball oraz biathlon. 

Przy pięknej pogodzie i wiernej
publiczności drużyny z młodzieżo-
wych OSP i z piaseczyńskiego li-
ceum rywalizowały w strzelaniu
z broni pneumatycznej (sztafeta
biatlonowa), biegu na orientację,
rzutach lotką do tarczy i konkuren-
cji strażackiej. Najlepsza okazała
się drużyna OSP Bogatki, która
zdobyła największą ilość punktów
w paintballu oraz w dwóch innych

konkurencjach. II miej-
sce zdobyła młodzież
z OSP z Chojnowa, a III
miejsce OSP ze Złoto-
kłosu. Na zakończenie
zawodów przygotowa-
no pyszną grochówkę
wojskową oraz kiełba-
ski z grilla. Puchary oraz
nagrody rzeczowe,
ufundowane przez
gminę Piaseczno oraz
Galerię Handlową Au-
chan, wręczała Naczel-
nik Wydziału Spraw
Obywatelskich i Obro-
ny Cywilnej Pani Wan-
da Wasiewicz. Jedna z drużyn w trakcie zawodów strażackich

fot. M. Idaczek
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OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA DYREKTORA

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych 
w Piasecznie, ul. Główna 50 

w skład którego wchodzi 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie 

oraz Gimnazjum nr 4 w Piasecznie

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania okre-
ślone w §1, §2 ust. 1, § 5 ust. 1 i § 8 rozporządzenia Ministra Eduka-
cji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, ja-
kim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora
oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół
i placówek (z. U. nr 89, poz. 826 i nr189, poz. 1854). 

Wymagania kwalifikacyjne: 
1. wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedago-
gicznym oraz inne kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska
nauczyciela w tej placówce, 
2. co najmniej pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku na-
uczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku na-
uczyciela akademickiego, 
3. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pra-
cy w szkole lub pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech
lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko obejmuje bezpośrednio
po ustaniu zatrudnienia. 

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funk-
cjonowania i rozwoju zespołu szkół
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zwierający
w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej - w przypad-
ku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczy-
ciela akademickiego, 
3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowane-
go oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wy-
kształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem, 
4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwier-
dzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygo-
towania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem 
5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomo-
wych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu
kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, 
6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek, 
7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 
8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Kar-
ta Nauczyciela (z. U. z 2003 r., nr 118, poz. 1112 i nr 137, poz. 1304),
oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, 
9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnio-
ne umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, 
10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia
funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami pu-
blicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17
grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych (. U. nr 14, poz. 114 z 2005 r.,), 
11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swo-
ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (z. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. ze
zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adre-
sem zwrotnym, telefonem i dopiskiem 'Konkurs', w terminie do
27.06.2008 r. w sekretariacie Zespołu Ekonomiczno - Administracyj-
nego Szkół w Piasecznie, ul. Kusocińskiego 4, pok. 212, w godz. od
8.00 do 16.00

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Piaseczno. 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowe-
go kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717)
w związku z wpłynięciem wniosku Pani Jolanty Lewandowskiej w imie-
niu POLKOMTEL S. A. 02-676 Warszawa ul. Postępu 3 w sprawie wy-
dania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla in-
westycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej
GSM Plus BT 1 0948 „Żabieniec” z kontenerem BTS i zasileniem ener-
getycznym na działce nr ew. 289/10 położonej w Żabieńcu gm. Pia-
seczno zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące
przedmiotowej inwestycji. 

W związku z powyższym informuje się, że można zapoznać się ze
złożonymi w sprawie materiałami oraz przedstawić swoje ewentualne
uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 (pok. 47).

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski 

UiA  0621/G/Z/CP/46/08 - OGŁOSZENIE 

D@rmowy Internet 
Na terenie gminy Piaseczno zostały uruchomione bezpłatne punkty
dostępu do sieci Internet. Władze gminy zdecydowały się na zakup
trzech urządzeń, które stanęły w budynku Urzędu Miasta, w Gmin-
nym Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w Galerii Handlowej Auchan.

Urządzenie o nazwie „web-
kiosk” zapewnia łatwe, bezpiecz-
ne i szybkie korzystanie z Interne-
tu. Terminal ustawiony jest w ho-
lu Urzędu tuż przy głównym wej-
ściu. Wewnątrz urządzenia za-
montowany został nadajnik Wi-Fi
pozwalający na bezprzewodowy
dostęp do sieci na terenie Urzędu
oraz na obszarze całego skweru
Kisiela, placu przed sądem i tere-
nach bezpośrednio przylegają-
cych do Urzędu. 

Dwa takie same terminale usta-
wione zostały w Centrum Handlo-
wym „Auchan” i na terenie
Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji przy ul. Sikorskiego. 

Wszystkie urządzenia udostęp-
niają sygnał bezprzewodowy
w promieniu ok. 50 m, posiadają
zainstalowane komunikatory
i podświetlaną klawiaturę. Umoż-
liwiają łatwy i szybki kontakt z bli-
skimi oraz prosty i wygodny do-
stęp do stron internetowych.
A wszystko to za darmo! 

Web-kioski pracują 24 godz. na
dobę i wyposażone są w najnow-
sze rozwiązania programowe
umożliwiające ich ciągłe monito-
rowanie, a w razie konieczności
zdalną administrację. Posiadają
zabezpieczenia antywirusowe
oraz filtr stron internetowych blo-
kujący możliwość odwiedzania
stron o niewłaściwych treściach.
Producent pomyślał również nad
zabezpieczeniem urządzeń przed
aktami wandalizmu. Siedemna-
stocalowy ekran LCD chroniony
jest przez hartowaną szybę o gru-
bości 6 mm, a specjalna klawiatu-
ra wytrzymująca 20 mln uderzeń
została zintegrowana z wygod-
nym w użyciu trackballem zastę-
pującym myszkę. 

Urządzenie jest wykonane
w formie wolnostojącej na stalo-
wym stelażu, który można przy-
twierdzić do podłoża. 

Wszelkie sugestie na temat
działania kiosków prosimy kiero-
wać do Biura Promocji i Informa-
cji Gminy Piaseczno drogą telefo-
niczną: dzwoniąc pod numer 
0 22 701 76 50 lub drogą elektro-
niczną, wysyłając e-mail na adres:
info@piaseczno.eu

Urządzenia są własnością gminy
Piaseczno, która ponosi koszty
dostępu do Internetu w budyn-
kach użyteczności publicznej, na-
tomiast na terenie centrum han-
dlowego koszty dostępu do sieci
ponosi dyrekcja sklepu. 

W dalszej perspektywie rozwo-
ju sieci punktów dostępowych
gmina planuje pozyskać na ten cel
środki europejskie i ustawić nowe
web-kioski w różnych częściach
miasta i gminy. 

Zachęcamy wszystkich do zapo-
znania się z funkcjami nowych
urządzeń oraz korzystania z bez-
płatnego dostępu do Internetu.
Posiadaczy przenośnych kompu-
terów i urządzeń odbiorczych za-
chęcamy do wypróbowania łączy
bezprzewodowych. 

red.

NAGRODA im. STEFANA KISIELEWSKIEGO
- KISIEL DLA PIASECZNA
Kapituła nagrody im. Stefana Kisielewskiego zawiadamia o otwarciu
konkursu pod nazwą „Kisiel dla Piaseczna” w roku 2008.

Do konkursu mogą być zgła-
szane osoby pełnoletnie zamiesz-
kałe i działające na terenie gminy
Piaseczno. Zgłoszenia do konkursu
wraz z uzasadnieniem powinny
być nadsyłane nie później niż do
7 września 2008 r. na jeden z po-
danych adresów: 

1. „Co i jak”: 
e-mail: coijak@onet.eu
2. „Kurier Południowy”, ul. Lu-
dowa 2, 05-500 Piaseczno
tel./faks: 0 22 756 97 39, 
e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl
3. „Nad Wisłą”, ul. Pijarska 34
pawilon 5, 05-530 Góra Kalwaria,
e-mail: redakcja@nadwisla.pl
4. „Gazeta Piaseczyńska” 05-
500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5,
pok. 96, tel. 0 22 701 76 51, 
e-mail: gazeta@piaseczno.eu
5. Zbigniew Mucha, ul. Żeromskie-
go 29, 05-500 Piaseczno, tel. 0 22
756 20 32, e-mail: jamucha@o2.pl

Rozstrzygnięcie konkursu na-
stąpi nie później niż do 12 wrze-
śnia 2008 r. Wręczenie nagrody
laureatowi nastąpi w Piasecznie
na skwerze Kisiela 27 września
2008 r. o godzinie 12. 

Kandydaci zgłaszani do kon-
kursu muszą być indywidualno-
ściami w dowolnej dziadzinie,
nonkonformistami i pasjonatami,
„rajskimi ptakami” jak ich nazy-
wał Stefan Kisielewski - prowoka-
torami pozytywnie zmieniającymi
rzeczywistość, wywołującymi po-
lemiki i dyskusje, podejmującymi
problematykę ważną kulturowo,
społecznie i politycznie. Przy oce-
nie nadsyłanych na konkurs kan-
dydatów kapituła kierować się bę-
dzie tymi właśnie kryteriami. Spo-
śród kandydatów do nagrody „Ki-
siel dla Piaseczna” Kapituła na-
gradza jednego. Laureat otrzymu-
je nagrodę w wysokości co naj-

mniej 2 tys. zł brutto oraz dyplom.
Decyzja Kapituły zapada większo-
ścią co najmniej trzech czwartych
głosów. Kapituła ogłasza swoją
decyzję o przyznaniu nagrody
„Kisiel dla Piaseczna” niezwłocz-
nie po jej podjęciu w formie
anonsu prasowego zamieszczone-
go w tych samych gazetach,
w których konkurs został ogłoszo-
ny. Laureat zostanie zawiadomio-
ny o przyznaniu nagrody osob-
nym pismem zapraszającym jed-
nocześnie na uroczystość jej wrę-
czenia i informującym o dodatko-
wych przygotowaniach. Kandyda-
tów do nagrody mogą zgłaszać
osoby fizyczne, organizacje spo-
łeczne i instytucje. 

W imieniu Kapituły Nagrody 
im. Stefana Kisielewskiego 

„Kisiel dla Piaseczna” 
przewodniczący Kapituły 

Zbigniew Mucha

Na terenie gminy uruchomione zostały trzy kioski z bezpłatnym dostępem do internetu

fot. Ł. Wyleziński
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OOśśrrooddeekk  KKuullttuurryy  ww PPiiaasseecczznniiee  --  CCZZEERRWWIIEECC  22000088
Muzeum Regionalne - pl. Piłsudskiego, tel. 0 22 737 23 99
Czynne: czwartek-piątek 10.00-18.00, sobota-niedziela 9.00-15.00
wstęp - bilet normalny 4 zł, bilet ulgowy 2 zł, w soboty WSTĘP WOLNY
muzeumpiaseczno@neostrada.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 
ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno
tel. 756 76 00, tel. /faks 737 10 52, 

www.kulturalni.pl
e-mail: biuro@kulturalni.pl 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Sikorskiego 20

Zawody, które odbędą się 21
czerwca w stadninie przy ul. Dział-
kowej 54, są XI Eliminacją Ligi Ma-
zowsza. Organizatorzy zapraszają
kibiców w dniu imprezy od godzi-
ny 10.00. Przy chłodnych napo-
jach i przysmakach z grilla podzi-
wiać będzie można zarówno dzieci
na kucach, jak i rywalizację spor-
tową profesjonalistów - w konkur-
sach, gdzie wysokość przeszkód
sięga 130 cm. Szczegółowy pro-
gram można znaleźć na stronie
www.aldragho.pl. Wstęp wolny

Spotkanie miało jednak cha-
rakter towarzyski i nie ilość stra-
conych bramek ale dobra zabawa
miały w tym dniu największe zna-
czenie. Piaseczyńskiej publiczno-
ści przypomnieli się dawni idole
kadry Kazimierza Górskiego oraz
inni znakomici gracze, którzy
walczyli w reprezentacji Polski
w mniej odległych czasach. 

Na boisko wybiegli m.in. za-
wodnicy drużyny narodowej

z pamiętnych lat 70-tych: Lesław
Ćmikiewicz, Jan Domarski, Ja-
nusz Kupcewicz, Jerzy Kraska
i Zygmunt Kalinowski. Bramki
zdobywali jednak gracze, którzy
swoją karierę rozwijali w latach
80-tych i 90-tych. Najwięcej, bo
aż 6 bramek zdobył Jan Furtok.
W meczu udział wzięli też: Wło-
dzimierz Ciołek, Igor Gołaszew-
ski, Piotr Czachowski, Adam
Krygier, Ryszard Milewski, Karol

Kordysz, Mirosław Okoński i Ja-
rosław Araszkiewicz. W kadrze
Orłów Górskiego gościnnie wy-
stąpił były premier RP Jan
Krzysztof Bielecki. 

Honorowego gola dla Pia-
seczna zdobył Marcin Kwiatkow-
ski z Komendy Powiatowej Poli-
cji. W reprezentacji Piaseczna
wystąpili m.in. radni gminy Pia-
seczno, trenerzy oraz byli piłkarze
KS Piaseczno. red.

Nowa książka o Piasecznie
27 czerwca ukaże się na rynku nowa książka o historii Piaseczna pod
tytułem „Drugie szkice z dziejów Piaseczna i okolic” autorstwa piase-
czyńskich historyków - Ewy i Włodzimierza Bagieńskich.

Książkę rozpoczynają szkice o charakterze przekrojowym,
w których omówiono między innymi historię administracji
i sądownictwa. Po raz pierwszy została opracowana kom-
pletna lista burmistrzów Piaseczna z okresu XIX i XX wieku.
Kontynuację stanowią teksty przyczynkarskie o Piasecznie
i zarysy historii miejscowości należących dziś do gminy Pia-
seczno. W książce znajduje się również rozdział poświęcony
genealogii rodzin piaseczyńskich. 

Szkice powstały na bazie materiałów archiwalnych, dotąd
niewykorzystywanych w publikacjach (akta władz Piaseczna,
hipoteka, akta stanu cywilnego, dokumentacja sądowa, akta
starostwa powiatowego w Grójcu) przechowywanych w Od-
dziale Archiwum Państwowego m. st. Warszawy w Grodzi-
sku Mazowieckim. 

Promocja książki odbędzie się w piątek 27 czerwca w księ-
garni Bzyk w Piasecznie przy ul. Warszawskiej 5, a w godz.
12-15 autorzy - Ewa i Włodzimierz Bagieńscy - będą podpi-
sywać książkę. Mieszkańców i osoby zainteresowane dzie-
jami Piaseczna serdecznie zapraszają wydawca i autorzy.

Zawody hippiczne 
Klub jeździecki Aldragho z Józefosławia organizuje coroczne zawo-
dy konne w skokach przez przeszkody pod patronatem Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno. 

PODZIĘKOWANIE
Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pia-

secznie serdecznie dziękują za wspaniałe upominki i słodycze podaro-
wane z okazji Dnia Dziecka przez firmy: MAXDATA, TELEPIZZA, Ra-
dio PLANETA FM, Biuro Reklamy TVP WARSZAWA, Wydawnictwo
BAUER, Radio ZŁOTE PRZEBOJE, SPI Video, ZEW-T S. A. oraz P. Ma-
riolę i Mariusza WROTKÓW. 

Gorące podziękowania dla Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników na-
szego Ośrodka oraz Grzegorza Rowińskiego za zorganizowanie w dniu
30 maja znakomitej imprezy pod hasłem „Sportowy Dzień Dziecka”.

Samorząd Szkolny SOS-W Piaseczno

Mecz Orłów Górskiego
W sobotę 14 czerwca na stadionie KS Piaseczno reprezentacja Orłów
Górskiego rozegrała pokazowy mecz z reprezentacją gminy Piasecz-
no. Byłe gwiazdy reprezentacji Polski w piłce nożnej nie dały szans
gospodarzom gromiąc Piaseczno 11:1.

Drużyna Orłów Górskiego wciąż prezentuje znakomity poziom sportowy o czym przekonała się reprezentacja Piaseczna

fot. Ł. Wyleziński

Zapraszamy dzieci i młodzież szkolną na wakacyjne zajęcia
sportowe, organizowane w terminie: 1 - 30 lipiec 2008, 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
Szczegółowe informacje na www.www.gosir-piaseczno.pl


