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Jubileusz „Nad Wisłą”
Minęło już okrągłe 10 lat, odkąd na naszym terenie ukazuje się podwarszawska gazeta

„Nad Wisłą”! Z tej okazji 3 kwietnia Redakcja zaprosiła na jubileuszowe spotkanie współpra-
cowników gazety oraz przedstawicieli samorządów z powiatu piaseczyńskiego i grójeckiego. 

„Nad Wisłą” jest jedną z najstarszych, do dziś wydawanych gazet lokalnych z powia-
tu piaseczyńskiego. Od 10. lat regularnie i rzetelnie informuje naszych mieszkańców
o najbardziej interesujących sprawach z sąsiedztwa, wydarzeniach sportowych i kultural-
nych. Edukując pełni kontrolę społeczną nad prawidłową działalnością samorządów. 

Życzymy Redakcji dalszych sukcesów i ciągłego powiększania grona czytelników. 

10 lat gazety „Południe” 
Podobnie jak „Nad Wisłą” swój okrągły jubileusz 10 lat istnienia obchodziła

w kwietniu redakcja warszawskiej gazety „Południe”. Gazeta swym zasięgiem obejmu-
je także gminę Piaseczno, poruszając tematy istotne dla naszej lokalne społeczności. 

Życzymy gazecie dalszego rozwoju oraz interesujących tematów dla mieszkańców
gminy Piaseczno. 

Wiadukt w remoncie

Trwają prace remontowe wiaduktu przy Al. Kalin. 
Prace rozpoczęte w grudniu obejmują wyremontowanie podpór nośnych

mostu, zabezpieczenie skarp przed osypiskami, wymianę nawierzchni jezdnej
na wiadukcie z zastosowaniem dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej oraz
wykonanie oporęczowania. 

Remont przeciągnął się z powodu trudnych warunków atmosferycznych oraz
wymagań technicznych wykonywanych robót. Inwestycja, którą wykonuje przed-
siębiorstwo Mosty Warszawskie S. A. kosztowała ok. 350 tys. zł. Po zakończeniu
remontu przywrócony zostanie na nim ruch samochodowy dla ruchu lekkiego
(do 5 ton). W tegorocznym budżecie gminy są także przewidziane środki na bu-
dowę nawierzchni Al. Kalin na odcinku od ul. Szopena do wiaduktu. 

Niepokój rodziców
W czasie trwania remontu wiaduktu część uczniów gimnazjum nr 2 z Al.

Kalin musi poświęcić więcej czasu na dotarcie do szkoły. Wcześniej, choć wia-
dukt był teoretycznie zamknięty dla ruchu, uczniowie z Zalesia Dolnego skra-
cali sobie tędy drogę. Po rozpoczęciu remontu niektórzy narażając się na duże
niebezpieczeństwo zaczęli chodzić po torach. Z tego powodu na torach zaczęli
częściej pojawiać się funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei, a dyrekcja szkoły
zwróciła się z apelem do uczniów i rodziców. Według pracowników wydziału
inwestycji, który przygotowywał inwestycję, budowa tymczasowej kładki ze
względu na trudne warunki realizacji byłaby zbyt kosztowna, a dodatkowo trud-
no ocenić ile czasu wymagałyby uzgodnienia z PKP. Sądząc z dotychczasowych
rozmów z tą instytucją - długo i to bez pewności, że zakończyłby się sukcesem. 

W związku z tym przepraszamy za utrudnienia i zwracamy się do uczniów
gimnazjum oraz rodziców o wyrozumiałość i jeszcze odrobinę cierpliwości.
Otwarcie wiaduktu nastąpić ma na początku maja. 

Redakcja

Nowe Prezydium Rady

Nową wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Piasecznie wybrana została Grażyna Orłowska
(pierwsza z prawej, obok przewodniczący Józef Wierzchowski oraz wiceprzewodnicząca
Anna Płocica). Grażyna Orłowska zajęła w prezydium miejsce Jerzego Madeja.

Zielony szlak

W ramach realizacji programu ro-
werowego dla Piaseczna oznakowana
została jedna trasa na terenie gminy Pia-
seczno. Zielony szlak prowadzi od Kabat
do Czerska. Kilkadziesiąt tabliczek za-
montowanych zostało na trasie od pół-
nocnych granic gminy aż do Baniochy. 

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

fot. Gazeta Południa
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O Puchar Burmistrza
● s. 8

Wybory do Parlamentu
Europejskiego   ● s. 5

XVII PePe       
● s. 8

Najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 22 kwietnia o godz.10 w sali konferencyjnej
UMiG Piaseczno. Na sesji odbędzie się głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu za rok 2003 oraz udzielenia absolutorium.
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Konsekwencja władz Piaseczna w negocjacjach z Zarządem Transportu Miejskiego dała
wymierne efekty. Zamiast żądanego jeszcze w lutym tego roku 1 mln zł dopłat rocznie
gmina dopłaci jedynie 288 tys. zł. Intencją władz Piaseczna jest jednak doprowadzenie do
stworzenia nowego modelu komunikacyjnego w skali całej aglomeracji warszawskiej. 

O postępach rozmów z ZTM
w sprawie obsługi komunikacyjnej
naszej gminy informowaliśmy
mieszkańców na bieżąco w po-
przednich biuletynach informacyj-
nych (historia negocjacji z ZTM -
patrz ramka). 

Efektem kolejnych, organizowa-
nych przez burmistrza spotkań prezy-
dentów, burmistrzów i wójtów gmin
podwarszawskich (na marcowym
spotkaniu obecny był zastępca prezy-
denta Warszawy Andrzej Urbański)
było przekonanie władz stolicy do za-
sadności przeprowadzenia badań
rentowności w poszczególnych li-
niach autobusów podmiejskich. 

Ostatecznie, jeszcze w marcu,
ZTM przy współudziale pracowników
urzędu miasta i gminy Piaseczno
przeprowadził takie badania na liniach
709, 727, 707 i 804. Szczególnie ko-
rzystnie wypadły w tych badaniach
dwie pierwsze i najistotniejsze dla ko-
munikacji w gminie linie. Badania
wykazały, że nie generują one strat ale
wręcz przynoszą wymierne zyski. 

W ostatnich dniach marca pod-
pisane zostało międzygminne poro-
zumienie pomiędzy prezydentem
Warszawy i burmistrzem gminy Pia-
seczno w sprawie obsługi komuni-
kacyjnej. Zawarte ono zostało,
zgodnie z upoważnieniem Rady
Miejskiej, na okres 6 miesięcy. 

Porozumienie podpisane zostało
na czas określony, gdyż zarówno
radni jak i władze gminy sukces ne-
gocjacyjny (Piaseczno zapłaci staw-

kę 0,33 zł za jeden przejechany km,
podczas gdy 13 innych gmin na te-
renie których nie zostały przepro-
wadzone badania rentowności płaci
stawkę czterokrotnie wyższą - 1,12
zł za km) traktują połowicznie. Na-
dal nie można bowiem być zadowo-
lonym z jakości usług oferowanych
przez ZTM. Intencją władz Piaseczna
jest przekonanie Warszawy do wspól-
nego wyłonienia w przetargu tańsze-
go i lepszego przewoźnika, który kur-
sując pomiędzy naszą gminą a stolicą
włączony zostałby w system warszaw-

skiego biletu sieciowego.
Zainaugurowane w Piasecznie

spotkania przedstawicieli gmin
podwarszawskich i stolicy mogą być
także platformą do wypracowania
wspólnego modelu komunikacyjne-
go dla całej aglomeracji. 

Poniżej przestawiamy tabelę z wy-
liczeniem wysokości udziału gminy
w kosztach transportu autobusowego
(badania nie zostały jeszcze przepro-
wadzone na liniach 710 i 724) 

Łukasz Wyleziński

HHiissttoorriiaa  nneeggooccjjaaccjjii  zz ZZTTMM  
--  ssttyycczzeeńń  22000033  - burmistrz otrzymuje pismo z ZTM z informacją, że wpływy z biletów pokrywają
ok. 60 proc. ponoszonych kosztów, dlatego brakujące 40 proc. tj. kwotę w wysokości 11 886655  440000  zzłł
rocznie pokryć powinna gmina Piaseczno. ZTM powołuje się przy tym na ustawę o samorządzie
gminnym oraz przepisy ustawy o transporcie drogowym. 
--  lluuttyy  22000033  - w odpowiedzi na pismo ZTM-u burmistrz kieruje pismo z prośbą o wyszczególnienie
kosztów dla każdej linii przebiegającej przez teren gminy Piaseczno, aby mieć racjonalne przesłan-
ki do partycypacji w ponoszonych kosztach. 
--  ggrruuddzziieeńń  22000033  - burmistrz otrzymuje pismo z ZTM z nową propozycją porozumienia i przedłuże-
nia umowy na obsługę autobusową. Tym razem ZTM żąda od gminy 20 proc. dotacji tj. 996688  332277  zzłł
w skali roku, w przeciwnym razie grozi wypowiedzeniem umowy. 
--  kkoonniieecc  ggrruuddnniiaa  22000033  - ZTM wypowiada umowę w sprawie obsługi komunikacyjnej. Zapowiada,
że autobusy będą jeździć tylko do 31 marca, zgodnie z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 
--  ssttyycczzeeńń  22000044 - burmistrz ogłasza konkurs ofert na obsługę autobusową gminy. Specyfikację po-
brało kilkanaście firm z czego cztery złożyły swoje oferty na obsługę komunikacyjną gminy Pia-
seczno. 
--  ssttyycczzeeńń  22000044 - burmistrz zorganizował spotkanie prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin pod-
warszawskich z przedstawicielami ZTM
--  lluuttyy  22000044  - drugie spotkanie w Piasecznie prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin podwarszaw-
skich. Na spotkaniu mimo zaproszenia nie stawił się żaden przedstawiciel władz Warszawy. 
--  mmaarrzzeecc  22000044  - trzecie spotkanie władz gmin podwarszawskich. Tym razem w spotkaniu wziął
udział zastępca prezydenta Warszawy Andrzej Urbański
--  mmaarrzzeecc  22000044 - w autobusach linii 709, 727, 804 i 707 ZTM przy współudziale urzędu miasta
i gminy Piaseczno, przeprowadził badania rentowności tych linii. 
--  mmaarrzzeecc  22000044  - Rada Miasta Stołecznego Warszawy podejmuje uchwałę upoważniającą prezy-
denta do podpisywania umów na obsługę komunikacyjną z gminami podwarszawskimi. Po dostar-
czeniu tej uchwały Radzie Miejskiej w Piasecznie radni podjęli na sesji uchwałę upoważniającą
burmistrza do podpisania porozumienia z władzami Warszawy oraz ZTM w sprawie obsługi komu-
nikacyjnej na okres do 6 miesięcy
--  kkoonniieecc  mmaarrccaa  22000044 - podpisanie porozumienia z ZTM na okres 6 miesięcy, w którym gmina zo-
bowiązuje się do dopłat w wysokości 228888  663399  zzłł w skali roku tj. 24 053 zł miesięcznie.

Wyliczenie wysokości udziału Gminy Piaseczno w kosztach dla linii ZTM

Lokalna Organizacja Turystyczna
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli uchwałę
w której wyrazili wolę powołania Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej (LOT). Z inicjatywą powołania organizacji wystąpi-
li wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu piaseczyńskiego
oraz starosta piaseczyński. Od kilku tygodniu spotyka się
w tej sprawie zespół złożony z przedstawicieli poszczegól-
nych urzędów. To czy organizacja powstanie zależy jednak
przede wszystkim od woli i zainteresowania podmiotów
z branży turystycznej. 

Gmina Piaseczno położona
w bezpośrednim sąsiedztwie Warsza-
wy posiada duży, ale wykorzystany
tylko w części potencjał w dziedzinie
turystyki weekendowej. Lasy Choj-
nowskiego Parku Krajobrazowego
z terenem rekreacyjnym „Zimne Do-
ły”, tereny ośrodka „Wisła”, dolina
Jeziorki już teraz przyciągają wielu
weekendowych turystów ze stolicy.
Wielu mieszkańców Warszawy przy-
jeżdża do pobliskich centrów handlo-
wych. Tym wszystkim ludziom można
przedstawić wspólną informację
o tym co jeszcze warto zobaczyć
w okolicy, gdzie można np. zagrać
w tenisa czy pojeździć konno. W ten
sposób odwiedzający konstancińską
tężnię przeczyta o Czersku, turysta
w Czersku dowie się, że może odpo-
cząć na Zimnych Dołach, a ten który
z reguły spacerował w lesie chojnow-
skim może skusi się na zakupy w nie-
wielkiej galerii czy zje obiad w pobli-
skim lokalu... O ile dowie się o jego
istnieniu. Dlatego podstawowym za-
daniem LOT jest integracja społecz-
ności lokalnej, głównie jednostek sa-
morządu lokalnego i branży turystycz-

nej, a następnie promocja lokalnych
produktów i atrakcji turystycznych,
gromadzenie i aktualizacja informacji
o atrakcjach oraz utrzymanie i prowa-
dzenie lokalnych punktów informacji.
W przyszłości organizacja miałaby
wpływ na rozwój infrastruktury po-
trzebnej do obsługi turystycznej. 

Członkami LOT mogą być przed-
stawiciele samorządu terytorialnego
gminy, powiaty, przedstawiciele lo-
kalnej branży turystycznej (hotelarze,
biura podróży, restauratorzy, rze-
mieślnicy, zarządcy gospodarstwa
agroturystycznego czy innej atrakcji
turystyczne), a także wszystkie inne
zainteresowane rozwojem turystyki
podmioty. Na początku organizacja
obejmowałaby swym działaniem ob-
szar powiatu piaseczyńskiego. 

Daniel Putkiewicz

Wszystkich zainteresowanych prosi-

my o kontakt:
Biuro Promocji 
i Informacji Gminy Piaseczno
info@gmina-piaseczno. pl
tel. 70 17 651

Wspólna promocja podmiotów z branży turystycznej pozwoli skuteczniej i mądrzej
wykorzystać walory gminy z korzyścią dla jej mieszkańców. Na zdjęciu Dolina Jeziorki.  

Polska od ponad 1000 lat jest krajem
europejskim i przynależy do zachodniej kul-
tury zbudowanej na bazie chrześcijaństwa. Po
drugiej wojnie światowej decyzją konferencji
w Jałcie, Polska oraz inne kraje środkowo eu-
ropejskie, znalazły się w sferze wpływów
Związku Radzieckiego. Na przeszło 50 lat zo-
staliśmy wyłączeni z rodziny narodów zachod-
niej Europy. Upadek komunizmu przyczynił
się do odzyskania pełnej wolności i niezależ-
ności. Czy dobrze wykorzystaliśmy ten dar
Opatrzności? Myślę, że w pewnej mierze tak.
W roku 1999 Polska stała się członkiem NA-
TO, uzyskując w ten sposób poprawę bezpie-
czeństwa zewnętrznego. W dniu 1 maja 2004
roku Polska stanie się pełnoprawnym człon-
kiem Unii Europejskiej, a w czerwcu tego ro-
ku odbędą się wybory do Parlamentu Euro-
pejskiego. Jak wykorzystamy nasze członko-
stwo w UE, tylko od nas zależy. 

Stąd ważną sprawą jest wybór odpo-
wiednich osób do Parlamentu Europejskie-
go. Moim zdaniem kandydaci oprócz walo-
rów intelektualnych, znajomości języków za-

chodnich, powinni być zwolennikami UE.
Wiek parlamentarzystów powinien zawierać
się w granicach od 30 do 55 lat, powinny to
być osoby znane i doświadczone życiowo. 

Będąc członkiem UE Polska będzie mo-
gła wywierać wpływ na kształt Unii. Chodzi
tutaj o oparcie działania UE na wspólnych
wartościach chrześcijańskich, promowanie
solidarności i przeciwdziałanie egoizmom
narodowym. W UE nie powinny dominować
partykularne interesy różnych państw. W in-
teresie Polski jest dążenie włączenia w przy-
szłości do UE Ukrainy i Białorusi. Musimy
także zachować partnerskie stosunki z Rosją. 

Z Unii Europejskiej będziemy mogli
wykorzystać wiele dobrych wzorców z dzie-
dziny organizacji, przemysłu, administracji i.
t. p. Nie możemy natomiast zgodzić się z ak-
ceptacją aborcji, eutanazji oraz związków
homoseksualnych. Te kierunki demoralizacji
prowadzą do zagłady rodziny i narodów. 
W dziedzinie bezpieczeństwa zewnętrznego
UE, Polska powinna być rzecznikiem współ-
pracy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki

Północnej. Obecnie tylko USA stanowi real-
ną siłę militarną, która może skutecznie od-
straszać amatorów agresji. 

Polska powinna stanowczo żądać
umieszczenia w preambule konstytucji euro-
pejskiej odwołania do wartości chrześcijań-
skich, one przecież historycznie kształtowały
Europę. W sprawie wagi głosów powinniśmy
bronić naszych interesów w drodze rozsąd-
nych kompromisów, a nie pod hasłem „Ni-
cea albo śmierć”. 

Wchodzimy do UE w momencie poważ-
nych zmian politycznych w naszym kraju Oto
chyli się ku upadkowi koalicja rządząca, prze-
żarta korupcją i niemocą w sprawnym zarzą-
dzaniu państwem. 

Powoduje to wzrost poparcia społecznego
dla partii populistycznych, których zwycięstwo
nie przyniesie żadnych pozytywnych zmian
oprócz bałaganu i załamania gospodarki. 

Partie prawicowe jakoś nie potrafią się
porozumieć w ważnych sprawach dla Polski,
Za poważny błąd uważam głoszenie walki
politycznej. Polsce nie potrzeba walki po

między partiami, lecz rzeczowej dyskusji
o ważnych kierunkach naszej polityki we-
wnętrznej i zewnętrznej. 

Nie szukajmy wrogów, ale uczmy się kon-
struktywnej współpracy na rzecz dobra Polski,
różnić się można w sposób cywilizowany, a dys-
kusje polityczne należy prowadzić na argumenty. 

Mam pewność, że z biegiem lat Polska
zmieni się w państwo lepiej rządzone, więcej
obywateli będzie miało pracę, wzrośnie do-
brobyt. Oczywiście musimy pamiętać, że
wszystko zależy od nas, od naszej inicjatywy,
pracy i zbiorowego wysiłku. 

Wszyscy Polacy ponoszą odpowiedzial-
ność za prawidłowy wybór parlamentarzy-
stów i rządu, nie dajmy się zwieść populi-
stom z prawej lub lewej strony, oni nie mają
żadnego pozytywnego programu dla Polski,
mogą natomiast doprowadzić Polskę do ru-
iny ekonomicznej i politycznej. 

Wojciech Tęsny
Przew. Stowarzyszenia „Prawica Razem”

Członek Stow. Samorządowego CENTRUM

Polska w Unii Europejskiej
PODZIĘKOWANIA

Dzieci i nauczyciele z Zespołu
Szkół Publicznych w Jazgarzewie
serdecznie dziękują mieszkańcom
Jazgarzewa i okolic za to, że kolejny
raz wsparli naszą akcje dożywiania
dzieci. Biorąc udział w wielkanocnym
kiermaszu prac wykonanych przez
uczniów przyczynili się do uzbierania
kwoty 569 zł, która pozwoliła na
opłacenie 189 obiadów.

Jednocześnie serdecznie
dziękujemy ks. Wiesławowi Zarębie
za życzliwą pomoc w organizowaniu
naszych świątecznych kiermaszy.

Organizatorzy: E. Rosłon, M.
Stygar, H. Kozłowska, B.

Jankowska
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Wypełnianie PIT-ów
Radny Marcin Otręba udziela bezpłatnej pomocy w wypełnianiu zeznań

podatkowych. Wtorki godz. 16-18 siedziba Związku Nauczycielstwa
Polskiego, ul. Chyliczkowska 12, czwartki godz. 16-18 redakcja gazety
„Kurier Południowy”, ul. Ludowa 2.

Przetarg

Sprawa nr 30 z dnia 29.03.2004 r.    FORMULARZ ZP-200 

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Piotr Borkowski
Adres Kod pocztowy
ul. Kościuszki 5 05-500
Miejscowość Województwo

Piaseczno mazowieckie
Telefon Faks
7567041 wew. 380 7567049
rzp@gmina-piaseczno.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Budowa nawierzchni drogowej. chodników ,
parkingów , kanalizacji deszczowej, oświetlenia,
urządzeń teletechnicznych oraz dwóch przyłączy
sieci cieplnych na terenie pomiędzy ul. Puławską,
Warszawską i Młynarską wraz z budową zatok
autobusowych.
Opis przedmiotu zamówienia

Budowa nawierzchni drogowej, chodników, parkingów, kanalizacji
deszczowej, oświetlenia , urządzeń teletechnicznych oraz 2-ch przyłączy cieplnych
na terenie pomiędzy ul. Puławską , Warszawską i Młynarską wraz z budową zatok
autobusowych przy ul Puławskiej. Zakres robót obejmuje kompleksowa realizacja
nawierzchni drogowych zgodnie z opracowaną dok. wykonawczą. Nawierzchnie
jezdni z kostki brukowej szarej gr. 8 cm. na podbudowie z kruszywa kamiennego i
warstwie piasku , chodniki z kostki brukowej szarej gr. 6 cm. , zatoki autobusowe
z betonu B-35 gr. 20 cm.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Piaseczno
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej  NIE
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części

i opcji, o ile dotyczy) nie dotyczy
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

i/ lub zakończenia 30/10/2004
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

wymagane wadium   10.000
INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ IN-

FORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁ-

NIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE

I TECHNICZNE

Przerób roczny za każdy z ostatnich dwóch lat nie mniejszy jak cena ofertowa,
minimum cztery referencje dla charakteru robót jak w zamówieniu z ostatnich
pięciu lat
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia 
(o ile dotyczy) 
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału 
w postępowaniu (jeśli dotyczy)
KRYTERIA OCENY OFERT

Cena oraz dodatkowe kryteria wraz z ich procentowym udziałem:   cena - 100 %
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
dodatkowych wyjaśnień
Dostępne do: 24/05/2004, Cena: 100.00

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu

Data: 24/05/2004, Godzina: 11:00 
Termin związania ofertą

60 dni od ostatecznego terminu składania ofert 
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 24/05/2004 Godzina: 11:15
Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno pok. 76 

INNE INFORMACJE

CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU 

FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE? Nie

Zwracam się do wszystkich z apelem o poszanowanie środowiska naturalnego.
Każdy z nas lubi wypocząć na łonie natury.  Niestety środowisko jest regularnie niszczone przez bezmyślne

działanie człowieka.  Jednym z przejawów takiego działania jest wiosenne wypalanie traw na nieużytkach, rowach
przydrożnych czy wałach przeciwpowodziowych.  Sytuacja powtarza się szczególnie w okresie wiosennym.

Dane statystyczne świadczą o tym, że jest to dość znaczny problem.  W ubiegłym roku na terenie gminy
Piaseczno zanotowano 25 proc. wskaźnik ilości pożarów związanych z wypalaniem traw i pozostałości
roślinnych na polach, a ich przyczyny to głównie podpalenia.

Każdy z tych pożarów spowodował zniszczenia w środowisku naturalnym i straty materialne.  Do gaszenia każdego
z tych pożarów zaangażowani byli ludzie i sprzęt, a co za tym idzie i środki finansowe.  Koszty tego pokrywamy my
sami głównie z naszego budżetu gminy. Należałoby zmienić świadomość niektórych ludzi o bezsensowności wypalania
traw. Przecież taki z początku prozaiczny i mały pożar jest często także przyczyną poważnych pożarów zboża, lasu,
budynków gospodarczych, domów, a nawet niekiedy kończy się śmiercią ludzi i zwierząt.

Apeluję do wszystkich, aby w bieżącym roku zrobić wszystko, co pozwoli na ograniczenie liczby pożarów i
ochroni środowisko naturalne naszej gminy.

Zgodnie z art. 45 Ustawy z 16.10.1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  z 14.09.2001 r. Nr 99, poz. 1079 z
późn. zm.) zabrania się wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych,
szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin.  Za naruszenie powyższego przepisu osoba winna podlega karze aresztu
albo grzywny zgodnie z art. 59 wyżej cytowanej ustawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Szanowni Mieszkańcy i Goście Gminy Piaseczno

Informacja o uwłaszczeniach
Na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami (I piętro

Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno) zamieszczona jest lista nazwisk z wykazem
nieruchomości gminnych, których użytkownicy wieczyści będą mogli ubiegać
się o nabycie ich na własność, po spełnieniu przesłanek określonych w art. 1
ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 2001 roku o nabywaniu przez
użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości.

Przetarg nieograniczony

FORMULARZ ZP-200 Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane, Dostawy, Usługi
OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Osoba upoważniona do kontaktów - Piotr Borkowski, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno., ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, 
woj. Mazowieckie, tel. 022 70 17 654, fax 70 17 692, rzp@gmina-piaseczno.pl  
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie preizolowanej sieci cieplnej 2 Dn 150 mm L-206,0 m i przyłącza sieci
cieplnej 2 Dn 100 mm L-18,0 m do budynku SP Nr5 w Piasecznie
Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie sieci cieplnej 2 Dn 150 mm L=206,0m. Na głównej sieci cieplnej należy wykonać trzy odgałęzienia 2Dn 80mm
dla połączenia pawilonu i dwóch budynków mieszkalnych (w przyszłości) zakończone zaworami odcinającymi, a końce rur
zakończone mufami. Na końcu sieci cieplnej znajduje się odgałęzienie prostopadłe 2Dn 100mm do Szkoły PodstawowejNr.5
Miejsce wykonania robót - Piaseczno
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej - NIE
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej - NIE
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy) - nie dotyczy
Czas trwania zamówienia i/ lub zakończenia  - 31. 07. 2004
Wymagane wadium - 5 000 zł
INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE
DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 i art.22 Prawa Zamówień Publicznych, spełniający
warunki dodatkowe: Wymienione w SIWZ - 1.Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac, 2.Wykażą się znajomością
robót sieci cieplnych, tj. wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej trzech zadań budowy takiej sieci o zakresie
rzeczowym i finansowym porównywalnym z zadaniem lub większym z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania,
potwierdzonych referencjami inwestora. 3. Udokumentują posiadanie przygotowania zawodowego, uprawnień budowlanych w
specjalności sieci sanitarnych wraz z potwierdzeniem spełnienia warunków izby zawodowej inżynierów budownictwa.
KRYTERIA OCENY OFERT cena - 90 %,  termin wykonania zamówienia - 10 %
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych
wyjaśnień dostępne do: 01.06.2004 Cena: 25 zł
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 01.06.2004, godzina: 11.00 
Termin związania ofertą - 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert 
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert - 01.06.2004 Godzina: 11.15, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 III piętro pokój 76 
Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków UE: Nie

Przetarg nieograniczony

ZAMAWIAJĄCY
Osoba upoważniona do kontaktów - Piotr Borkowski, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno., ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, 
woj. Mazowieckie, tel. 022 70 17 654, fax 70 17 692, rzp@gmina-piaseczno.pl 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Budowa ul. Słowiczej  na odcinku od ul. Tukanów do ul. Fabrycznej  wraz z
wykonaniem kanalizacji  deszczowej dla potrzeb odwodnienia  jezdni.      

Przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni jezdni ul. Słowiczej o dł. 596,0 mb i szer. jezdni 6,0 m  z kostki brukowej
szarej gr. 8cm wraz z jednostronnym chodnikiem  szer .2.0 m z kostki brukowej gr. 6cm  wjazdy bramowe i parkingi przed  kościołem
z kostki brukowej gr. 8cm. W zakres robót wchodzi budowa kanału deszczowego  z rur PCV łączonych na uszczelki gumowe.
Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Piaseczno
Wspólny słownik zamówień (CPV):
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Wielkość lub zakres zamówienia: nie dotyczy
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania; data zakończenia: 15.10.2004
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
Wymagane wadium: 15.000zł
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 i art.22 Prawa Zamówień Publicznych, spełniający
warunki dodatkowe 1. Minimum pięć referencji o charakterze robót jak w zamówieniu z ostatnich pięciu lat, 2. Przerób roczny
z ostatnich  trzech lat nie mniejszy jak cena ofertowa oraz warunki dodatkowe wymienione w SIWZ.  
Kryteria oceny ofert: cena - 100%
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 31.05.2004, cena -  160 PLN
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 31.05.2004 godzina 11:00
Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 31.05.2004 godzina 11:15, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 III piętro pokój 75
Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków UE: Nie
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Czy na pewno 
Warszawa...? 

Co roku wiosną rze-
sze gimnazjalistów i ich
rodzice zaczynają zada-
wać sobie pytanie, jaką
szkołę wybrać? Niepo-
kój rodzi się nie tylko
dlatego, że nie wiado-
mo, jak dziecko napisze
swój pierwszy ważny eg-
zamin, ale i z faktu, że
nie do końca jesteśmy
pewni, czy wystarczy mu
punktów, aby dostał się
do szkoły, którą sobie
wymarzył. 

Szkoły średnie stara-
ją się bardzo atrakcyjnie
przedstawić swoją ofertę
edukacyjną. Warszawa
kusi zajęciami dodatkowymi z róż-
nych przedmiotów, daje także po-
zorne poczucie zbliżenia się do
„wielkiego świata”, co może stać się
podstawą przyszłego sukcesu dziec-
ka. Z drugiej jednak strony mądry
rodzic ma świadomość, że stolica to
także szereg zagrożeń - dojazdy,
które średnio dziennie zabierają
uczniowi dojeżdżającemu z Piasecz-
na ok. 2- 3 godzin (można by ten
czas przeznaczyć na naukę czy też
wypoczynek, ciekawą lekturę, roz-
wijanie własnych zainteresowań);
a także narażenie dziecka na bycie
kimś spoza grupy, spoza Warszawy.
Wątpliwości mnożą się, gdy zaczy-
namy słuchać opinii i rad znajo-
mych. Na pewno nie ma jedno-
znacznej i prostej recepty na zapew-
nienie dziecku bezpiecznej, najle-
piej bezstresowej drogi do sukcesu.
Jednakże chciałabym zwrócić Pań-
stwa uwagę na zjawisko, które jako
wice - dyrektor w LO Piaseczno ob-
serwuję od kilku lat. Zdolne dzieci,
średnia ocen na świadectwie szkol-
nym ponad 4.0, składają dokumen-
ty do szkół warszawskich i tam roz-
poczynają kolejny etap edukacji.
Zwykle już po I semestrze część
spośród nich próbuje powrócić do
szkół piaseczyńskich. Do naszego li-
ceum systematycznie tacy uczniowie
się zgłaszają. Kiedy zadaję pytanie,
dlaczego chcesz zmienić szkołę?
Okazuje się, że przyczyną nie są
wcale słabe postępy ucznia w nauce,
a przede wszystkim problemy z do-
jazdami, często także z akceptacją
w grupie rówieśniczej. Niestety naj-
częściej musimy takiemu uczniowi
odmówić z powodu braku miejsc.
Może więc warto przemyśleć, czy
narażać dziecko na dodatkowy stres
związany z kolejną zmianą szkoły? 
Niewątpliwie Warszawa daje mło-
demu człowiekowi wizję kształcenia
bardzo interesującego. Jest w stolicy
wiele szkół z tradycjami, których
uczniowie wygrywają olimpiady
przedmiotowe i bez problemu zdo-
bywają indeksy na wyższe uczelnie.
Ale czy na pewno wszystkie szkoły
w stolicy mogą się poszczycić takimi
sukcesami? 

A może jednak Piaseczno...? 
Liceum Ogólnokształcące w Pia-

secznie przy ul. Chyliczkowskiej 17
istnieje od roku 1946. Mury naszej
szkoły opuściło wielu znakomitych
absolwentów. Do dziś chętnie szko-
łę wspierają, przysyłają tu swoje
dzieci, a nawet wnuki. Systematycz-
nie od kilku lat uczniowie LO sięga-
ją po laury w konkursach przedmio-
towych i olimpiadach. W bieżącym
roku szkolnym Sebastian Jarząb
z klasy IVA, uczeń p. prof. Bolesła-
wa Ducha, został finalistą Olimpia-
dy Historycznej, a Małgorzata Rej-
mer z klasy IVE uczennica p. prof.
Barbary Chwedczuk już po raz dru-
gi została finalistką Olimpiady Lite-
ratury i Języka Polskiego i ma szan-
sę sięgnąć po tytuł laureata w kwiet-
niu. Takie sukcesy nie rodzą się
z dnia na dzień. Trzeba na nie pra-
cować latami. Są dowodem na to, że
szkoła potrafi dostrzec ucznia wy-
bitnego i jeszcze rozbudzić jego pa-
sję i zdolności. Miejsce w naszej
społeczności znajdują także ci, któ-
rzy może nie szczycą się sukcesami
naukowymi na miarę olimpiad, ale
pragną zdobyć rzetelną wiedzę, któ-
ra pozwoli na dalsze kształcenie na
wyższych uczelniach. 

Staramy się tak budować ofertę
edukacyjną, aby każdy uczeń znalazł
dla siebie klasę, która go zainteresu-
je. W roku szkolnym 2004/2005
proponujemy kształcenie w 7 od-
działach. Ponieważ 3 - letnie liceum
to czas bardzo krótki na przygoto-
wanie do Nowej Matury bardzo
wnikliwie analizowaliśmy, jakie
przedmioty rozszerzyć w poszcze-
gólnych klasach, aby uczniowie
mieli szansę zdawania rozszerzonej
matury, która zapewni im indeksy
na uczelnie. Myślę, że oferta zbudo-
wana jest w sposób bardzo przemy-
ślany. Opierając się na długoletnich
doświadczeniach i opiniach studiu-
jących absolwentów, stwierdziliśmy,
że we wszystkich klasach muszą być
rozszerzone języki obce. U progu
wejścia do Unii Europejskiej jest to
warunek niezbędny. Zresztą wszyscy
będą obowiązkowo zdawać język
obcy na maturze. Dla tej młodzieży,
która szczególnie lubi uczyć się języ-
ków obcych proponujemy dwie kla-

sy lingwistyczne z rozszerzonym ję-
zykiem polskim i trzema językami
obcymi. Humaniści, marzący o stu-
diach na Uniwersytecie, znajdą dla
siebie miejsce w klasie dziennikar-
skiej ( rozszerzonym językiem pol-
skim, historią i WOS-em) i medial-
nej. W obydwu klasach prowadzone
są dodatkowo zajęcia warsztatowe,
podczas których będzie można po-
znać tajniki pracy dziennikarza, re-
żysera czy aktora. 
Młodzieży, która lubi matematykę
i planuje w przyszłości studia poli-
techniczne, ekonomiczne czy na
SGH proponujemy klasy matema-
tyczno- fizyczną i matematyczno-
informatyczną. Nasza oferta nie by-
łaby pełna, gdybyśmy zapomnieli
o studiach przyrodniczych. Stwo-
rzyliśmy więc klasę przyrodniczą
z rozszerzonym kształceniem z che-
mii, biologii i fizyki. Ta klasa bardzo
ściśle współpracuje z SGGW. Pra-
cownicy naukowi tej uczelni będą
przy współpracy z naszymi nauczy-
cielami prowadzić laboratoryjne za-
jęcia warsztatowe. 

Myślę, że warto zainteresować
swoje dziecko naszą bogatą ofertą.
Jesteśmy szkoła środowiskową, każ-
de ambitne dziecko znajdzie tu
miejsce dla siebie. Doświadczenia
ostatnich dwóch lat rekrutacji (od
momentu powstania gimnazjum)
pokazują, że przyjmowaliśmy
uczniów bardzo dobrych i średnich,
którzy doskonale odnaleźli się w na-
szym liceum. 

Myślę, że ważna przy wyborze
szkoły jest refleksja nad tym, co bę-
dzie młody człowiek robił za 3 lata,
gdzie będzie się kształcił. Nikt z nas
tak naprawdę nie wie do końca, ja-
kie zasady rekrutacji przyjmą wyższe
uczelnie. Dlatego też szkoły ponad-
gimnazjalne muszą przede wszyst-
kim stawiać na podniesienie jakości
kształcenia, w przeciwnym wypadku
zostaną bezlitośnie zweryfikowane
Nową Maturą. Myślę, że Liceum
Ogólnokształcące w Piasecznie jest
właśnie taką szkołą, szkołą jakości
i przyszłości. 

Barbara Chwedczuk
wicedyrektor Liceum
Ogólnokształcącego

w Piasecznie
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Co dalej gimnazjalisto?

R E K L A M A

„Każdy człowiek jest tyle wart
ile może zrobić dla innych”

Czesław Czechyra
Drodzy Państwo! 

Zwracamy się do Państwa w imieniu dwójki chorych dzieci z terenu Gminy Piasecz-
no z prośbą o pomoc w finansowaniu kosztów ich terapii. 

- Półtoraroczna dziewczynka Julia Karpisz od trzeciego miesiąca życia choruje na ze-
spół Westa. Nasza akcja ma na celu zebranie funduszy na rehabilitacje oraz dalsze jej le-
czenie nową metoda leczenia padaczki, jaką jest STYUMLATOR Nerwu Błędnego, które-
go koszt wynosi 60.000 tys. zł. Julia wymaga stałej opieki i ciągłej rehabilitacji, aktualnie
decyzją lekarzy neurochirurgów istnieje możliwość wszczepienia dziewczynce stymulatora
nerwu błędnego, który ma zapobiegać występującym napadom padaczkowym, gdyż do tej
pory mimo dostępnych leków przeciwpadaczkowych napady utrzymują się a choroba Ju-
lii występuje jako tzw. padaczka lekoodporna. 

- Romek ma obecnie 15 lat, urodził się z przepukliną oponowordzeniową i wodogło-
wiem. Porusza się wyłączni na wózku inwalidzkim. Do chwili obecnej przebył 10 opera-
cji, dzięki którym może żyć i mimo choroby cieszyć się pełną sprawnością umysłową. Od
5 lat chłopiec ma poważne problemy z kręgosłupem. Ostatnio nastąpiło gwałtowne po-
gorszenie, a za nim trudności z krążeniem i oddychaniem. Jedynym ratunkiem jest opera-
cja wszczepienia implantów, której koszt wynosi 35.000zł. 

Rodzice tych dzieci nie mogą pozwolić sobie na taki wydatek. Dlatego urząd miasta i gmi-
ny Piaseczno uruchomił specjalne konto bankowe, na które mogą Państwo przelewać dobro-
wolne kwoty, które przeznaczymy na operację dla Romka i Julii. Pozytywny odruch Państwa
serc może przywrócić tym dzieciom normalne (bez cierpienia) dzieciństwo. 

Numer Konta: 
Bank Przemysłowo Handlowy PBK w Piasecznie 08 1060 0076 0000 3300 0028 1618
z dopiskiem imienia dziecka 

Każdą Państwa wpłatę możemy potwierdzić. Darowizny na rzecz dzieci dokonane
przez podatników pomniejszają ich podstawę opodatkowania od osób fizycznych. (Podsta-
wa prawna: Dz. U. z 1993 r. nr 90, poz, 416, art. 26 ust. 1 pkt 9; dla osób prawnych: Dz.
U. z 1993 r. nr 106. poz. 48 - z późniejszymi zmianami). 

fot. Ł. Wyleziński
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PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA 
ZPOW-903-5/04                                                                              Warszawa, dnia 1 marca 2004 r.

INFORMACJA O CZYNNYM I BIERNYM PRAWIE WYBORCZYMW WYBORACH DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGOPRZEPROWADZANYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ORAZ O WARUNKACH UDZIAŁU W GŁOSOWANIU W TYCH WYBORACH

Państwowa Komisja Wyborcza infor-
muje, że zasady wybierania posłów do Par-
lamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej
Polskiej określone są ustawą z dnia 23
stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do
Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25,
poz. 219). 

Przepisy ustawy regulują zasady uczest-
nictwa w tych wyborach obywateli polskich
oraz obywateli Unii Europejskiej niebędą-
cych obywatelami polskimi. 

Określenie „obywatel Unii Europej-
skiej” obejmuje zarówno obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej w jej
kształcie do dnia 30 kwietnia 2004 r., jak
obywateli państw, które staną się członkami
Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. 

Określenie „państwo członkowskie
Unii Europejskiej” obejmuje zarówno pań-
stwa członkowskie Unii Europejskiej w jej
kształcie do dnia 30 kwietnia 2004 r., jak
państwa, które staną się członkami Unii
Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. 

Ilekroć poniżej mowa o „wyborcy” bez
bliższego określenia, rozumie się przez to za-
równo wyborców, którzy są obywatelami pol-
skimi, jak wyborców, którzy są obywatelami
Unii Europejskiej niebędącymi obywatelami
polskimi. 

I. Prawo wybierania 
(czynne prawo wyborcze) 

Prawo wybierania posłów do Parlamentu
Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
ma: 
- każdy obywatel polski, który najpóźniej
w dniu głosowania kończy 18 lat, pod wa-
runkiem, że nie został pozbawiony praw
publicznych lub ubezwłasnowolniony pra-
womocnym orzeczeniem sądu, ani pozba-
wiony praw wyborczych prawomocnym
orzeczeniem Trybunału Stanu, 
- obywatel Unii Europejskiej niebędący
obywatelem polskim, który najpóźniej
w dniu głosowania kończy 18 lat oraz,
zgodnie z prawem, stale zamieszkuje w Pol-
sce i został ujęty w stałym rejestrze wybor-
ców, o ile nie został pozbawiony praw wy-
borczych w wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, którego jest obywatelem. 

II. Prawo wybieralności 
(bierne prawo wyborcze) 

Prawo wybieralności do Parlamentu
Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
ma osoba, która: 
- ma prawo wybierania posłów do Parla-
mentu Europejskiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, 
- najpóźniej w dniu głosowania kończy 21 lat, 
- nie była karana za przestępstwo popełnio-
ne umyślnie, ścigane z oskarżenia publicz-
nego, 
- od co najmniej 5 lat zamieszkuje w Polsce
lub innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej. 

III. Udział w głosowaniu 
Głosowanie zostanie przeprowadzo-

ne w obwodach głosowania utworzo-
nych: 
- na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w tym w obwodach głosowania utworzo-
nych w szpitalach, zakładach pomocy spo-
łecznej, zakładach karnych oraz aresztach
śledczych, 
- za granicą, 
- na polskich statkach morskich. 

1. Głosowanie obywateli polskich w miej-
scu stałego zamieszkania w Polsce 

Wyborcy będący obywatelami
polskimi, którzy są zameldowani na
pobyt stały na obszarze gminy, a nie
złożyli wniosku o wpisanie do stałego reje-
stru wyborców w innym miejscu oraz wy-
borcy będący obywatelami polskimi,
którzy zostali wpisani do rejestru wy-
borców na własny wniosek, na podsta-
wie stałego rejestru wyborców zostaną wpi-
sani z urzędu do spisów wyborców sporzą-
dzanych dla poszczególnych obwodów gło-
sowania. 

Wyborcy, którzy są zameldowani na po-
byt czasowy zostaną ujęci w spisach wyborców
w miejscu ich zameldowania na pobyt stały. 

2. Głosowanie obywateli Unii Euro-
pejskiej niebędących obywatelami
polskimi 

Obywatele Unii Europejskiej niebędący
obywatelami polskimi, stale zamieszkali na
obszarze gminy, posiadający prawo wybiera-
nia mogą uczestniczyć w wyborach pod wa-
runkiem, że najpóźniej w 30. dniu po zarzą-
dzeniu wyborów złożą w urzędzie gminy
wniosek o wpisanie do stałego rejestru wy-
borców. 

Do wniosku należy załączyć: 
- kserokopię ważnego dokumentu stwier-
dzającego tożsamość wnioskodawcy, 

- pisemną deklarację, w której wniosko-
dawca poda: swoje obywatelstwo i adres
stałego zamieszkania w Polsce, nazwę okrę-
gu wyborczego albo miejscowości w pań-
stwie swojego pochodzenia, gdzie jest
umieszczony w rejestrze wyborców,
oświadczenie, że zamierza korzystać z czyn-
nego prawa wyborczego tylko w Polsce oraz
oświadczenie, że w państwie swojego po-
chodzenia nie został pozbawiony czynnego
prawa wyborczego. 

Obywatele Unii Europejskiej nie-
będący obywatelami polskimi, którzy
nie zostaną wpisani do stałego reje-
stru wyborców zgodnie z tymi zasada-
mi nie będą mogli uczestniczyć w wy-
borach. 

Wpisani do stałego rejestru wyborców
obywatele Unii Europejskiej niebędący
obywatelami polskim zostaną z urzędu
umieszczeni w spisach wyborców w miejscu
stałego zamieszkania w Polsce. Dopisywanie
tych wyborców do spisów wyborców poza
miejscem stałego zamieszkania odbywa się
na analogicznych zasadach, jak dopisywanie
do spisów wyborców obywateli polskich,
pod warunkiem, że zostali oni wpisani do
rejestru wyborców w miejscu stałego za-
mieszkania. 

3. Głosowanie poza miejscem stałe-
go zamieszkania 

Głosowanie w szpitalach, zakła-
dach pomocy społecznej, zakładach
karnych i aresztach śledczych 

Wyborcy, którzy będą przeby-
wać w dniu wyborów w szpitalach,
zakładach pomocy społecznej, za-
kładach karnych i aresztach śled-
czych zostaną wpisani do spisów wybor-
ców sporządzonych dla obwodów głosowa-
nia utworzonych w tych jednostkach i będą
mogli głosować w tych obwodach. Dyrek-
tor jednostki powiadomi osoby przebywa-
jące w jednostce o umieszczeniu ich w spi-
sie wyborców. 

Obywatel Unii Europejskiej niebędący
obywatelem polskim może zostać wpisany
do spisu wyborców w wyżej wymienionej
jednostce pod warunkiem, że wcześniej zo-
stał wpisany do stałego rejestru wyborców
w miejscu stałego zamieszkania. 

Wyborca wpisany do spisu wyborców
w wyżej wymienionej jednostce zostanie
z urzędu skreślony ze spisu w miejscu sta-
łego zamieszkania. 

Osoby, które przybędą do wyżej wymie-
nionych jednostek w dniu wyborów, będą
mogły głosować w obwodach utworzonych
w tych jednostkach wyłącznie na podstawie
zaświadczeń o prawie do głosowania. 

Głosowanie w miejscu pobytu cza-
sowego, po dopisaniu do spisu na
wniosek wyborcy

Wyborcy, czasowo przebywający
poza miejscem zameldowania na po-
byt stały (w tym wyborcy zameldowani na
pobyt czasowy) oraz wyborcy nigdzie nie
zamieszkali, którzy chcą wziąć udział w gło-
sowaniu w miejscu czasowego pobytu powin-
ni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wybor-
ców. 

Wniosek składa się w urzędzie gminy,
na obszarze której czasowo przebywa wy-
borca, najpóźniej w 10. dniu przed
dniem wyborów. 

Żołnierze pełniący zasadniczą lub
okresową służbę wojskową oraz pełniący
służbę w charakterze kandydatów na żoł-
nierzy zawodowych lub odbywający ćwicze-
nia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy
odbywający zasadniczą służbę w obronie
cywilnej poza miejscem stałego zamieszka-
nia, policjanci z jednostek skoszarowanych,
funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Po-
żarnej oraz Służby Więziennej pełniący
służbę w systemie skoszarowanym, którzy
chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu
odbywania służby, powinni złożyć wniosek
o dopisanie do spisu wyborców w wybra-
nym przez siebie obwodzie w danej miej-
scowości. 

Wniosek składa się w urzędzie gminy
między 21. a 14. dniem przed dniem wybo-
rów. Osoby, które przybyły do miejsca zakwa-
terowania po tym terminie mogą złożyć wnio-
sek najpóźniej w 2. dniu przed dniem wybo-
rów. 

Wyborcy niepełnosprawni mogą
głosować w wybranym przez siebie obwo-
dzie głosowania dostosowanym do potrzeb
osób niepełnosprawnych na obszarze gmi-
ny, w której stale zamieszkują. W tym celu
powinni oni złożyć wniosek o dopisanie do
spisu wyborców w wybranym obwodzie.
Wniosek składa się w urzędzie gminy naj-
później w 10. dniu przed dniem wy-
borów. 

Obywatel Unii Europejskiej nie-
będący obywatelem polskim może zo-
stać dopisany do spisu wyborców w miej-
scu pobytu czasowego pod warunkiem, że
wcześniej został wpisany do stałego rejestru
wyborców w miejscu stałego zamieszkania. 

Wyborca dopisany do spisu wyborców
na własny wniosek zostanie z urzędu skreślo-
ny ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. 

Głosowanie na podstawie zaświad-
czenia o prawie do głosowania 

Wyborca, który zamierza zmienić
miejsce pobytu przed dniem wyborów
może otrzymać zaświadczenie o pra-
wie do głosowania. Z zaświadczeniem ta-
kim można głosować w dowolnym obwo-
dzie głosowania w kraju, za granicą lub na
polskim statku morskim. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia
o prawie do głosowania składa się
w urzędzie gminy, w której wyborca będzie
ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2.
dniu przed dniem wyborów. 

Wyborca, któremu wydano zaświadcze-
nie o prawie do głosowania zostanie z urzę-
du skreślony ze sporządzonego spisu wy-
borców. 

Głosowanie w kraju obywateli pol-
skich stale zamieszkałych za granicą 

Obywatele polscy stale zamiesz-
kali za granicą, którzy będą przebywać
w kraju w dniu wyborów, mogą wziąć
udział w głosowaniu w dowolnym obwo-
dzie głosowania, jeśli przedłożą obwodowej
komisji wyborczej ważny polski paszport
oraz dokument potwierdzający, że stale za-
mieszkują za granicą. Dokumentem takim
może być np. karta stałego pobytu, doku-
ment potwierdzający zatrudnienie za grani-
cą lub dokument potwierdzający uprawnie-
nie do korzystania ze świadczeń ubezpie-
czenia społecznego za granicą. Na tej pod-
stawie obwodowa komisja wyborcza dopi-
sze taką osobę do spisu wyborców, zazna-
czając to w paszporcie przez odciśnięcie
pieczęci komisji i wpisanie daty na ostatniej
stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe.

Obywatele polscy stale zamieszkali za grani-
cą mogą również głosować na podstawie za-
świadczenia o prawie do głosowania wyda-
nego przez konsula, o ile zostali na swój
wniosek wpisani do spisu wyborców w ob-
wodzie głosowania utworzonym za granicą. 

4. Głosowanie w obwodach głoso-
wania utworzonych za granicą 

Obywatele polscy stale zamiesz-
kali za granicą w celu wzięcia udziału
w głosowaniu powinni złożyć do wła-
ściwego konsula wniosek o wpisanie
do spisu wyborców w obwodzie
utworzonym za granicą. 

Obywatel polski, a także obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem pol-
skim, stale zamieszkały w Polsce, a przeby-
wający czasowo za granicą, może zostać
wpisany do spisu wyborców w obwodzie
utworzonym za granicą pod warunkiem, że
wcześniej został wpisany do rejestru wy-
borców w miejscu stałego zamieszkania
w Polsce. 

Wniosek składa się ustnie, pisemnie,
telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem.
W zgłoszeniu podaje się: nazwisko i imio-
na, imię ojca, datę urodzenia, miejsce sta-
łego zamieszkania oraz numer ważnego
paszportu, miejsce i datę jego wydania.
Obywatele Unii Europejskiej niebędący
obywatelami polskimi mogą podać numer
innego ważnego dokumentu stwierdzające-
go tożsamość i muszą podać dodatkowo
miejsce wpisania wyborcy do rejestru wy-
borców w Polsce. 

Wniosek o wpisanie do spisu wybor-
ców w obwodzie utworzonym za granicą
składa się najpóźniej w 5. dniu przed
dniem wyborów. 

Wykaz obwodów głosowania utworzo-
nych za granicą określa Minister Spraw Za-
granicznych w drodze rozporządzenia, któ-
re jest publikowane w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej. Wykaz tych ob-
wodów głosowania będzie dostępny rów-
nież we wszystkich polskich placówkach
konsularnych, delegaturach Krajowego
Biura Wyborczego oraz na stronie interne-
towej Państwowej Komisji Wyborczej
www.pkw.gov.pl. 

5. Głosowanie w obwodach głoso-
wania utworzonych na polskich
statkach morskich

Wyborcy przebywający w dniu
wyborów na polskich statkach mor-
skich, w celu wzięcia udziału w gło-
sowaniu powinni złożyć do kapitana

statku wniosek o wpisanie do spisu
wyborców w obwodzie utworzonym
na statku, chyba, że posiadają za-
świadczenie o prawie do głosowa-
nia. 

Wniosek o wpisanie do spisu wybor-
ców w obwodzie utworzonym na polskim
statku morskim składa się najpóźniej
w 5. dniu przed dniem wyborów. 

Wykaz obwodów głosowania utworzo-
nych na polskich statkach morskich określa
Minister Infrastruktury w drodze rozporzą-
dzenia, które jest publikowane w Dzienni-
ku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Wykaz
tych obwodów głosowania będzie dostępny
również we wszystkich polskich placów-
kach konsularnych, delegaturach Krajowe-
go Biura Wyborczego oraz na stronie inter-
netowej Państwowej Komisji Wyborczej 
www.pkw.gov.pl. 

6. Dopisywanie wyborców do spi-
sów w dniu głosowania 

W dniu wyborów obwodowe
komisje wyborcze dopisują do spi-
su wyborców jedynie tych wybor-
ców, którzy: 
- przedłożą zaświadczenie o prawie do
głosowania, 
- zostali pominięci w spisie, jeżeli udoku-
mentują, że stale zamieszkują na terenie
danego obwodu głosowania, a urząd gmi-
ny potwierdzi, że nie otrzymał zawiado-
mienia o utracie przez nich prawa wybie-
rania lub o objęciu spisem wyborców
w innym obwodzie, 
- zostali skreśleni ze spisu w związku
z umieszczeniem w spisie wyborców
w szpitalu lub zakładzie pomocy społecz-
nej, jeżeli udokumentują, że opuścili
szpital lub zakład pomocy społecznej
w przeddzień wyborów, 
- są obywatelami polskimi stale zamiesz-
kującymi za granicą, głosującymi w kraju
na podstawie ważnego polskiego pasz-
portu, 
- przybyli do szpitala lub zakładu pomo-
cy społecznej w przeddzień wyborów. 

Terminy wykonania poszczególnych
czynności wyborczych zostaną określone
postanowieniem Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów
do Parlamentu Europejskiego. Informa-
cja o tych terminach będzie dostępna na
stronie internetowej Państwowej Komisji
Wyborczej www.pkw.gov.pl, w delegatu-
rach Krajowego Biura Wyborczego oraz
we wszystkich polskich placówkach kon-
sularnych. 

13 czerwca - wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego

Opera na 3. Maja
W ramach organizowanych w Piasecznie obchodów święta
3. Maja, na specjalne zaproszenie burmistrza wystąpi w ha-
li GOSiR-u znany bas polskiej opery Kazimierz Kowalski.

Kazimierza Kowalskiego z kie-
rowaną przez niego Polską Operą
Kameralną gościliśmy już w Pia-
secznie równy rok temu, kiedy to
artyści zachwycili nas wspaniałym
wystawieniem „Don Pasquale”.
Tym razem naszym mieszkańcom
zaprezentowany zostanie program
„W krainie Uśmiechu” prezentu-
jący najpiękniejsze i najpopular-
niejsze arie operowe, operetkowe
i musicalowe. 

Wszystkich melomanów na
bezpłatny koncert zaprasza bur-
mistrz Józef Zalewski. Przedsta-
wienie odbędzie się 3. maja w ha-
li Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, ul. Sikorskiego 20
o godz. 19.00 fot. Ł. Wyleziński
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Przetarg

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

Wykonanie preizolowanej sieci cieplnej w Piasecznie 2DN 200MM o długości ok. 875,0 m
wraz z przyłączami cieplnymi 2DN 65-32MM (szt.8) o łącznej długości ok. 275,0 m.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany, pożądany) -15 wrzesień 2004 r. Wadium - 20.000 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: - cena (koszt) - 90% - termin wykonania zamówienia  -  10 %
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 45 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: Urząd Miasta i
Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pokój 102, lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Piotr
Borkowski, tel. 7017654, w godz. 8.30-15.30. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Miasta i Gminy
Piaseczno ul. Kościuszki 5  pokój 102. Termin składania ofert upływa dnia  17.05.2004 r. o godzinie 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.05.2004 r. o godzinie 11:15 w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach
publicznych, spełniający warunki dodatkowe: wymienione w SIWZ. Wykażą się znajomością robót sieci cieplnych, tj.
wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej trzech zadań budowy takiej sieci ob. zakresie rzeczowym i finansowym
porównywalnym z zadaniem lub większym z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca potwierdzonych referencjami inwestora,
b/ udokumentują posiadanie przygotowania zawodowego-uprawnień budowlanych w specjalności sieci sanitarnej wraz z
potwierdzeniem spełnienia warunków izby zawodowej inżynierów budownictwa. Termin związania z ofertą upływa po 90 dniach
od terminu składania ofert.

Przetarg

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

Budowę schodów stalowych łączących ul. Sienkiewicza 
z peronem kolejowym Stacji Piaseczno wraz z oświetleniem

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany, pożądany) -30.07.2004 r. Wadium - nie jest wymagane
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: - cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 80 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: Urząd Miasta i
Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pokój 102, lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Piotr
Borkowski, tel. 7017654, w godz. 8.30-15.30. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Miasta i Gminy
Piaseczno ul. Kościuszki 5  pokój 102. Termin składania ofert upływa dnia 19.04.2004 r. o godzinie 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.04.2004 r. o godzinie 11:15 w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24  i art.22  Prawa zamówień publicznych, przerób
roczny za każdy z ostatnich dwóch lat nie mniejszy jak cena składanej oferty , minimum 4 referencje dla charakteru robót jak  w
zamówieniu z ostatnich 4 lat  co zostanie udokumentowane zgodnie z wymogami SIWZ - Termin związania z ofertą upływa po
30 dniach od terminu składania ofert.

O przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi  BOBROWIEC

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały Nr
359/XVI/03 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
113/VII/03 Rady Miejskiej W Piasecznie z dn. 27 marca 2003 r. o przy-
stąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Bobrowiec, obejmującego obszar ograniczony: 
- Od pn., wsch., pd.  granicą administracyjną  wsi Bobrowiec 
- Od zach. granicą ustaloną w odległości 60 m. od ul. Mazowieckiej
z poszerzeniem do 160 m. obejmującym działki o nr ew. 46/1, 48/5 i
część działek o nr ew. 45, 48/2.

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, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.

Burmistrz  Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Informacja

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO
Z DNIA 26 MARCA 2004 ROKU

w sprawie wskazania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Na podstawie art. 76 Usta-
wy z dnia 23 stycznia 2004 roku Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (z.
U. 04.25.219) podaję do wiadomości informację o miejscach przeznaczonych na bezpłat-
ne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych: 

1. Na terenie miasta Piaseczna: 
a) tablice informacyjne: 
- ul. Puławska (przystanek przy sklepie „Mukine”, przystanek linii 709), 
- ul. Kościuszki (przystanek przy Urzędzie Miasta i Gminy, przy stacji 

Pogotowia Ratunkowego, przy urzędzie TP S. A.), 
- ul. Chyliczkowska (przystanek przy LO), 
- ul. Jana Pawła II róg Wojska Polskiego, 
- ul. Sierkawskiego (przystanek przy Urzędzie Miasta i Gminy), 
- ul. Sienkiewicza (przy dawnym kinie „Mewa”) 

b) słupy ogłoszeniowe: 
- ul. Puławska róg Jana Pawła II
- ul. Kościuszki (przy Urzędzie Miasta i Gminy)
- ul. Kościuszki (przy Ośrodku Kultury)
- ul. Chyliczkowska (przy Starostwie Powiatowym)

2. Na terenie sołectw - tablice ogłoszeń sołtysów (dla obwieszczeń urzędowych) 

Informacja podlega opublikowaniu w „Gazecie Piaseczyńskiej” oraz na stronach 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Piaseczno. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Informacja

Przetarg

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

Wykonanie przyłącza sieci cieplnej 2Dn 125mm L- 30m 
do budynku GOSiR w Piasecznie  
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany, pożądany) - 6 tygodni od podpisania umowy.
Wadium - nie jest wymagane. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: - cena (koszt) - 90% - termin wykonania zamówienia  -  10 %
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: Urząd Miasta i
Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pokój 102, lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Piotr
Borkowski, tel. 7017654, w godz. 8.30-15.30. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Miasta i Gminy
Piaseczno ul. Kościuszki 5  pokój 102. Termin składania ofert upływa dnia  26.04.2004 r. o godzinie 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.04.2004 r. o godzinie 11:15 w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24  i art.22  Prawa Zamówień Publicznych, spełniający
warunki dodatkowe: 1. posiadają uprawnienia niezbędne  do wykonywania prac,  2. wykażą się znajomością robót sieci cieplnych
, to jest wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej trzech zadań budowy takiej sieci o zakresie rzeczowym i finansowym
porównywalnym z zadaniem lub większym z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, potwierdzonych referencjami
inwestora,  3.udokumentują  posiadanie przygotowania  zawodowego - uprawnień budowlanych w specjalności sieci sanitarnych
wraz z potwierdzeniem spełnienia warunków Izby Zawodowej Inżynierów Budownictwa  oraz dodatkowe wymienione w SIWZ.
Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego
wsi GŁOSKÓW LETNISKO

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 355/XVI/03 z dnia 20.11.2003 r. w
sprawie zmiany uchwały Nr 111/VII/03 Rady Miejskiej w
Piasecznie z dnia 27.03.2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Głosków Letnisko w granicach administracyjnych .

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, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz  Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Informacja

O przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi GŁOSKÓW

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 368/XVI/03 z dnia 20 listopada 2003 r. w
sprawie zmiany Uchwały Nr 163/VIII/03 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 24 kwietnia
2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Głosków,  obejmującego obszar ograniczony :
- Od płn.- zach., płn., płn.-wsch., granicą administracyjną wsi Głosków
- Od płd.-wsch. granicą administracyjną wsi Głosków do płn. - wsch. granicy m.p.z.p.
Głosków IIB , wzdłuż ul. Borkowej do granicy wyznaczonej od istniejącego rowu w
odległości   15 m. i dalej w odległości 140 m. od ul. Milenium , do ul. Traktorzystów i
wzdłuż tej ulicy , wzdłuż  płn. - wsch. i półn. - zach. granicy m.p.z.p części wsi Głosków IIA,
wzdłuż ul. Korczunkowej oraz  wzdłuż półn. -zach. granicy administracyjnej wsi Głosków .

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, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy

Burmistrz  Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Informacja

O przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi JÓZEFOSŁAW II

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 357/XVI/03 z dnia 20 listopada 2003 r. w
sprawie zmiany Uchwały Nr 1278/LX/02 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 10
października  2002 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław II  ,obejmującego obszar
ograniczony : półn.- zach. granicą administracyjną wsi Józefosław, ul. Działkową , płd.-
wsch. granicą administracyjną wsi Józefosław, rowem Jeziorki  oraz południową granicą
projektowanej rezerwy terenu pod 400 KV. 

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, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  

Burmistrz  Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Informacja

O przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części  wsi  ZŁOTOKŁOS

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 250/XIII/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie zmiany Uchwały Nr 110/VIII/03 Rady Miejskiej W Piasecznie z dn. 27 marca
2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Złotokłos, obejmującego obszar w granicach administracyjnych
wsi Złotokłos z wyłączeniem obszarów ograniczonych : 
- Od pd.-zach - pn. zach. ul. 3-go Maja, od pn.-zach. ul. Świerkową, od pn.-wsch. 
Ul. Rzeczną, od pd.- wsch. ul. proj . ozn. symbolem 3 KUL ( Złotokłos I ) 
- Od pd. ul. Runowską , od zach. ul. S. Kostki od płn. i wsch.  granicą administracyjną
Złotokłosu ( Złotokłos III)
- Od pn.-zach ul. Uroczą, od pn.-wsch. granicą działek 682/2 i 683/2, od pd.-wsch
drogą prowadzącą od ul. 3-go Maja do wsi Henryków Urocze ( Złotokłos IV )
gdzie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego , zatwierdzone
odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej w Piasecznie. 

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, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz  Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Informacja
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Dyżury radnych

Rady Miejskiej w Piasecznie

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Wierzchowski oraz

Wiceprzewodniczące Rady Miejskiej Pani Anna Płocica i Pani Grażyna

Orłowska przyjmują w każdą środę w Biurze Rady Miejskiej Urzędu

Miasta i Gminy Piaseczno od godz. 16 do 17

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

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

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

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

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

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

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

8. Otręba Marcin - poniedziałki w Ratuszu (Urząd Stanu Cywilnego) w godz. 15-17
9. Rosłon Antoni  -  pierwszy piątek miesiąca w godz. 17.30 - 18.30 

w świetlicy w Woli Gołkowskiej
10. Rutkowski Andrzej - pierwszy czwartek każdego miesiąca 

w godz.17-18 w Ośrodku Kultury w Piasecznie 
11. Słowik Mariusz - co drugi poniedziałek miesiąca od godz. 17 do 18 

w Biurze Rady Miejskiej, tel. 0504 76 78 78
12. Szumigaj Henryk - drugi wtorek miesiąca w godz.10-12 w budynku  biura PSL

I piętro  Piaseczno, ul.Ludowa 1
13. Świetlik Jacek   - pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16-18 w biurze 

Rybackiego Zakładu Doświadczalnego Żabieniec, ul. Główna 48
14. Tarchalski Krzysztof - pierwszy poniedziałek miesiąca w  godz.17.30-18.30 w 

Szkole Podstawowej  w Głoskowie w każdy czwartek w 
godz. 13-14 w Biurze Rady Miejskiej. Tel. 0501 277 218

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

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

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

Radna Województwa Mazowieckiego 

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

Informator

URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO ul. Kościuszki 5, 
tel. 70-17-500

STAROSTWO POWIATOWE ul. Chyliczkowska 14,  
tel. 757-20-60

URZĄD SKARBOWY ul. Czajewicza 2/4, 
tel. 756-29-87

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 20 
tel. 756-73-61

ZUS ODDZIAŁ PIASECZNO ul. Puławska 34, 
tel. 757-02-51

PROKURATURA REJONOWA ul. Wojska Polskiego 54, 
tel. 756-71-92

STRAŻ MIEJSKA ul. Kościuszki 5, 
tel. 750-21-60, 
756-70-41 do 48 wew. 129, 310

POLICJA pl. Piłsudskiego 9, 
tel. 756-70-16

KOMISARIAT w Zalesiu Górnym ul. Jelonka 2, 
tel. 757-87-96

STRAŻ POŻARNA ul. Staszica 19, 
tel. 756-72-43 

POGOTOWIE RATUNKOWE ul. Kościuszki 9, 
tel. 756-75-11 

PRZYCHODNIA REJONOWA NR 1 ul. Fabryczna 1, 
tel. 756-73-73

PRZYCHODNIA REJONOWA NR 2 ul. Skrzetuskiego 17,
tel. 756-24-63

SZPITAL ul. Mickiewicza 39, 
tel. 756-74-51

NOCNA POMOC LEKARSKA  tel. 756-73-73
PORADNIA KARDIOLOGICZNA  tel. 757-01-14
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA NR 1 ul. Mickiewicza 39, 

tel. 757-01-18      
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA NR 2  ul. Puławska 42, 

tel.716-52-68
PORADNIA ALERGOLOGICZNA tel. 750-60-26
FIZYKOTERAPIA tel.757 00 77

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA w Głoskowie ul. Górna 20, 
tel. 757-81-83 

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA w Zalesiu Górnym ul. Złotej Jesieni 1, 
tel. 756-52-45 

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA ZŁOTOKŁOS ul. Runowska 1, 
tel. 726-92-18  

STOCER tel. 754-02-50
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 

tel. 756-46-20
POGOTOWIE GAZOWE  tel. 750-38-85 
POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 756-30-53 
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE  
miasto Piaseczno: tel. 757-04-02, 
gmina: 756-59-98, 0 601 333 353
Obsługuje: Zalesie Górne i Dolne, Siedliska, Żabieniec, Chylice,
Chyliczki, Gołków, Głosków, Wola Gołkowska, Mieszkowo, Antoninów,
Bobrowiec, Jazgarzew, Runów, Orzeszyn, Złotokłos, Grochowa
BIURO NAPRAW TELEFONÓW  tel. 756-72-31 
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Sikorskiego 20 tel. 750 61 30 /50
OŚRODEK KULTURY tel. 756-76-00
TAXI- PIASECZNO tel. 756-20-10
Parafia pw. św. Anny w Piasecznie tel. 756-77-31 
Parafia pw. Matki Boskiej Różańcowej 
w Piasecznie tel. 757-21-62
Parafia pw. świętej Rodziny w Kamionce tel. 757-41-28 
Parafia pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym 

tel. 756-76-03
Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Żabieńcu tel. 757-01-03 
Parafia O. Salezjanów p.w. NMP Wspomożenia Wiernych w Głoskowie

tel. 756-61-12
Parafia pw. św. Huberta w Zalesiu Górnym tel. 756-52-51 
Parafia pw. Matki Bożej Łaskawej w Złotokłosie tel. 726-90-45 
Parafia pw. św. Rocha w Jazgarzewie tel. 756-76-41 
Parafia pw. św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu ul. Ogrodowa 3 
Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Złotokłosie tel. 727-70-99
Parafia pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej tel. 757-06-10 
Parafia pw. Bł. Urszuli Ledóchowskiej w Chyliczkach tel. 756-89-51 

OOggłłoosszzeenniiaa  ddrroobbnnee
Dam pracę
❖ Salon fryzjerski "Krzysztof" poszukuje
wykwalifikowanych fryzjerów i recepcjonistki ze
znajomoscią angielskiego. Konstancin-Jeziorna, ul.
Warszawska 22. Tel. 756 44 86
❖ Renowatora mebli stolarskich. 
Tel. 757 37 05, 0 605 526 257
❖ Kobietę do politury. Tel. 757 37 05, 0 605 526 257
❖ Osoby do pracy w ubezpieczeniach. Średnie,
minimum 26 lat, doświadczenie zawodowe w sprzedaży
min. 1 rok. Towarzystwo gwarantuje stałe wynagrodzenie.
Tel. 0 501 074 893, e-mail: hljm@wp.pl
❖ Przyjmę barmankę i kucharkę do restauracji
Laguna w Lesznowoli k. Magdalenki.  
Tel. 757 94 09, 0604 55 15 01
❖ Spółdzielnia Inwalidów "Mazowianka" zatrudni
osoby niepełnosprawne: kierowców do przewozu osób,
pielęgniarkę, nakładców, ślusarzy-mechaników. 
Tel. 727 52 80 w.109
❖ Potrzebni pracownicy wyspecjalizowani w zakresie
prac montażowych klimatyzacji i wentylacji, tel. 715 53 33
❖ Zatrudnię fryzjera i przyjmę uczennice do zakładu
fryzjerskiego, Ursynów.  Tel. 644 25 18
❖ Zatrudnię kierowcę kat. CE. Piaseczno ul. Techniczna 4.
Tel. 756 20 51
❖ Zatrudnię kobietę do konfekcjonowania towaru -
obsługa komputera.  Tel. 0 602 222 556
❖ Ekspedientce do małego sklepiku osiedlowego na
Józefosławiu tel. 750 85 72
❖ Przyjmę do opieki nad dzieckiem kilka razy w
tygodniu, dyspozycyjną. Tel. 701 87 99 (po g.19)
❖ Opieka do 1,5 rocznego dziecka oraz prace związane
z dzieckiem, (pn-pt do 10 godz. dziennie) 900 zł,
Julianów-Piaseczno. Tel. 0 505 160 549
❖ Poszukuję pomocy domowej, opieka nad dzieckiem.
Tel. 757 85 58
❖ Zatrudnię panią w wieku ok. 50 lat do opieki nad
starszym panem. Całodobowo.  Tel. 750 88 08

Szukam pracy
❖ Inwalida I grupy, młody, dyspozycyjny,
sprawny, kurs komputerowy - poszukuje pracy.
Tel. 756 83 97  wieczorem
❖ Kierowca B, C świadectwo kwalifikacyjne,
książeczka sanepidu, może być na magazyn. 
Tel. 0 505 782 090. Prosić Janusza
❖ Pracownik do wszystkiego, złota rączka. 
Tel. 0 504 113 161
❖ Podejmę pracę biurową w niepełnym wymiarze
godzinowym.  Tel. 757 23 99, 0 501 630 811
❖ 40-letnia, doświadczenie handlowo-biurowe,
komputer, dyspozycyjna. Tel. O 601 391 664
❖ Księgowa poprowadzi pełną księgowość,
rozliczenia z US, GUS, ZUS.  Tel. 0 503 173 865
❖ Młoda, doświad. w urzędzie skarbowym,
znajomość komputera i urządzeń biurowych,
podejmie pracę biurową lub w księgowości.
Tel. 0506 285 155
❖ Absolwentka ekonomii, doświadczenie w
księgowości, angielski, podejmie pracę. 
Tel. 717 04 99, 0 600 500 926
❖ 55-letni, samotny, matura poszukuje pracy:
jako dozorca; handlu, ogrodnictwo, prace
porządkowe, ochrona mienia lub inne. 
Tel. grzecznościowy 841 20 14, prosić Piotra.
❖ Młody, uprawnienia na wózki widłowe,
znajomość stolarki podejmie pracę fizyczną. 
Tel. 750 06 04
❖ W budownictwie, uprawnienia na wózek
widłowy. Tel. 750 39 96 lub 0 691 987 849
❖ Elektryk z dużym doświadczeniem,
uprawnienia sep 15KW. Tel. 727 66 78
❖ Złota rączka, uprawnienia na wózek widłowy,
prawo jazdy kat. B i świadectwo kwalifikacyjne,
nie palący nie pijący tel. 0 504 113 161
❖ Gipsiarz, malarz, tapeciarz - ścianki, sufity,
poddasza, szuka pracy w firmie budowlanej (10 lat
pracy w Niemczech). Piaseczno 
tel. 737 18 44, 0 505 811 769

❖ Kierowca A,B,C,E,T, operator sprzętu ciężkiego,
35 lat praktyki. Tel. 757 37 37, 0 695 491 553
❖ Frezer narzędziowiec, rencista, podejmie
pracę. Tel. 757 22 59
❖ Inwalida II gr., w średnim wieku poszukuje
pracy z zakwaterowaniem. Tel. 737 08 82
❖ Kierowca 30 lat, prawo jazdy B,C +
świadectwo kwalifikacji. Tel. 0 503 471 422
❖ Absolwent handlu zagranicznego i
zarządzania podejmie pracę. Tel. 750 76 92
❖ Młody, uczciwy, pracowity, wykształcenie
średnie (ekonomiczne) podejmie pracę od zaraz.
Tel. 0 505 782 090
❖ Elektryk 30 lat, uprawnienia SEP do 1KV
(konserwacja). Tel. 0 503 471 422
❖ Przyjmę sprzątanie raz w tygodniu lub 3 razy
w tygodniu do dziecka. Tel. 750 62 18
❖ Zaopiekuję się dzieckiem - doświadczenie. 
Tel. 757 66 09
❖ Zaopiekuję się dzieckiem, starszą osobą,
sprzątanie. Tel. 716 40 62
❖ Zaopiekuję się dzieckiem - referencje. 
Tel. 717 21 69
❖ Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu. 
Tel. 750 06 68
❖ Zaopiekuję się starszą osobą - pani w średnim
wieku z doświadczeniem.  Tel. 0 603 629 905
❖ Uczciwa na emeryturze przyjmie sprzątanie
dwa razy w tygodniu lub opieka nad dzieckiem.
Tel. 750 62 18
❖ Zaopiekuję się starszą osobą lub dzieckiem -
604 067 133
❖ Zaopiekuję się starszą osobą lub dzieckiem, z
gotowaniem. Tel. 0 605 296 018
❖ Zaopiekuje się dzieckiem Piaseczno i okolice
tel. 756-94-79
❖ Do opieki nad dzieckiem lub starszą osobą.
Tel. 757 06 93
❖ Zaopiekuje się starszym dzieckiem lub starszą
osobą, pomoc w domu, sprzątanie. Tel. 756 94 79

❖ Młoda podejmie pracę w sklepie, opieka nad
dzieckiem, sprzątanie, posiada prawo jazdy. 
Tel. 756 94 79
❖ Zaopiekuję się dzieckiem, starszą osobą,
posprzątam. Tel. 750 06 04

Nieruchomości
❖ Działka pracownicza około 400 mkw.
Głosków ul. Runowska. Tel. 750 33 83
❖ Mieszkanie 77 mkw. w Głoskowie, działka 500
mkw. + garaż. Tel. 757 37 37, 0 695 491 553
❖ Sprzedam ziemię rolną 2 h, podzieloną w
Gołkowie. Tel. 757 43 58, 0 605 296 018
❖ Sprzedam działkę budowlano-usługową 750
mkw oraz budowlaną 1720 mkw w Piasecznie. 
Tel. 720 24 72
❖ Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 38 mkw.
Piaseczno ul. Kusocińskiego. 
Tel 0 603 547 760 lub 757 02 74 wieczorem
❖ Zamienię mieszkanie na Mokotowie
kwaterunkowe 52 mkw. (3 pokoje) na mniejsze w
Piasecznie z możliwością wykupu. Tel. 0 693 841 075
❖ Wynajmę garaż 50 m z kanałem w Gołkowie.
Tel. 757 43 58, 0 605 296 018
❖ Do wynajęcia mieszkanie 42 mkw. w
Piasecznie, 2 pokoje, łazienka, balkon, miejsce
garażowe. Tel. 757 80 93, 0 600 894 503
❖ Student wynajmie pokój w Piasecznie. 
Tel. 0 508 20 90 72
❖ Sprzedam mieszkanie 60 mkw. (3pokoje) w
Piasecznie. Tel. 750 67 67 lub 0 600 494 036

❖ Sprzedam działkę budowlaną Prace Duże. 
Tel. 756 37 01
❖ Sprzedam działkę budowlaną (1000 m kw.) -
ul. Fabryczna, gmina Lesznowola (przy trasie na
Magdalenkę). Media: gaz, woda, prąd. Cena 23 dol.
za m kw.  Tel. 0 606 653 937

Inne
❖ Wyprzedaż kręgów studziennych oraz
przepustów drogowych, biorę również nadzory
budowlane tel. 757-04-19
❖ Przyjmę gruz 750 07 84
❖ angielski - korepetycje. Tel. 0 606 620 011
❖ Niemiecki, korepetycje z możliwością
dojazdu. Tel. 715 34  01
❖ Niemiecki dla dzieci, młodzieży i dorosłych
w miłej atmosferze. Tel. 0 503 447 700
❖ Niemiecki - efektywnie. 
Tel. 641 58 40, 0 605 387 506
❖ Rosyjski, indywidualne lekcje, tłumaczenia.
Tel. 750 35 08, 0 602 788 950
❖ Angielski - dojeżdżam. 
Tel. 641 58 40, 0 605 387 506
❖ Angielski u Anglika. Tel. 0 600 911 656
❖ matematyka - korepetycje. 
Tel. 0 606 620 011
❖ Sprzedam tanio węgiel opałowy oraz
drewno. Tel. 0 604 600 038
❖ Poszukuje wózek inwalidzki. Tel. 756 26 37
❖ Zespół poszukuje saksofonisty. 
Tel. 0 503 75 79 44
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Efektowne pojedynki zawodników obserwowali m.in. zaproszeni goście: Ambasador 
Węgier Georgey Michai oraz I Sekretarz Ambasady Słowacji - Helena Plemenova
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Imprezy Ośrodka Kultury: 

INFORMACJE  OŚRODKA  KULTURY  W PIASECZNIE -AKCJA ZIMA

16 kwietnia godz.20.00 Koncert Reggae -VAVAMUFFIN (raggamuffin, 
raggae, free style), GOOD RELIGION / reggae/,
AFRICONNET / roots-reggae/, Wstęp 10 złotych 

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

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

Zespołów Muzycznych. Koncert zespołu COOL
KIDS OF DEATH.

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

DATA GODZINA NAZWA IMPREZY
17.04 9.00 GOSIR MISTRZOSTWA MAZOWSZAW 

TENISIE STOŁOWYM KADETÓW
18.04 9.00 GOSIR MISTRZOSTWA MAZOWSZAW TENISIE

STOŁOWYM KADETÓW -- cd.
SP GŁOSKÓW
PIASECZYŃSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ AMATORÓW

24.04 10.00 GOSIR GRAND PRIX PIASECZNA `2004
W TENISIE STOŁOWYM
GOSIR MISTRZOSTWA POWIATU
PIASECZYŃSKIEGO W PŁYWANIU

25.04 9.00 SP GŁOSKÓW PIASECZYŃSKA LIGA PIŁKI 
NOŻNEJ AMATORÓW

10.00 GOSIR MISTRZOSTWA POWIATU 
PIASECZYŃSKIEGO W PŁYWANIU - cd.

11.00 GOSIR MECZ TENISA STOŁOWEGOII 
LIGA KOBIET : GOSIR P-NO - OLECKO

27.04 9.00 GOSIR MISTRZOSTWA GMINY PIASECZNO W
PŁYWANIUSZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
I GIMNAZJÓWINDYWIDUALNE I SZTAFETOWE

Terminarz imprez sportowych

CMYK

R E K L A M A

DNI OTWARTE 
Liceum Ogólnokształcące 

przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie,
ul. Chyliczkowska 20 zaprasza na dzień otwarty 24 kwietnia 2004 roku. 
dla młodzieży - nauka w trybie dziennym z rozszerzonym programem
nauczania języka angielskiego 
dla dorosłych - nauka w trybie wieczorowym
Dokumenty prosimy składać od 17 maja 2004 r., Tel. 756 73 54

Polacy, Słowacy i Węgrzy o Puchar Bumistrza
Hala GOSiRu gościła w dniach 2-4 kwietnia drużyny z Polski, Słowacji i Węgier
na III Międzynarodowym Turnieju Koszykówki Seniorów o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno. 

Zawody, które wygrała drużyna
z Kozienic obserwowali specjalnie za-
proszeni goście: Ambasador Węgier
Georgey Michai oraz I Sekretarz Amba-
sady Słowacji - Helena Plemenova.
Drużyna z Piaseczna po zaciętej walce
w finale zajęła drugie miejsce. Jedną
z dodatkowych atrakcji turnieju był wi-
dowiskowy konkurs „wsadów”. 
KLASYFIKACJA KOŃCOWA DRUŻYNOWA: 
1. SMS PZKosz Kozienice 
2. KS Piaseczno. 
3. BKM Svit Słowacja 
4. UWM Olsztyn 
5. ŻKK Żyrardów 
6. MK Kunszentmiklos Węgry
FAIR PLAY - MK Kunszentmiklos Węgry
INDYWIDUALNA: 
NAJLEPSZY ZAWODNIK:: 
Tomasz Wójcikowski, KS Piaseczno
„ZŁOTA PIĄTKA” TURNIEJU: 
Serto Robi (Węgry), Filip Salomonowski (Pia-
seczno), Marek Gajewski (Olsztyn), Marcin
Wiklik (Kozienice), Michał Mazin (Słowacja).

KONKURS „WSADÓW”: 
1. Kamil Wójciak (Kozienice) 
2. Paweł Stelmaszczyk (Piaseczno) 
3. Rafał Cnudziak (Olsztyn). 

Program obchodów 213 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
Organizatorzy:
- Urząd Miasta i Gminy Piaseczno,
- Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna,
- Zespół Szkół Nr 2 Zalesie Dolne,
- Parafia Św. Anny w Piasecznie,
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec
im. Bohateró Pokoju,
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w
Piasecznie.

Godz. 9.45 - zbiórka pocztów sztan-
darowych, delegacji na placu przed ko-
ściołem Św. Anny.

Godz. 10.00 - Msza Św. Za Ojczyznę
z udziałem chóru LIRA.
Godz. 11.00 - wyjście z kościoła po mszy,
ustawienie pocztów sztandarowych na placu Pił-
sudskiego, przed ratuszem.
- rozpoczęcie uroczystości oficjalnych -
prowadzący 
- Hymn Narodowy - Piaseczyńska Or-
kiestra Dęta.
- Wystąpienie okolicznościowe burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno Józefa Zalewskiego.
- Złożenie wiązanek pod Tablicą Piłsud-
skiego i przy Tablicy Sybiraków.

- Program artystyczny w wykonaniu uczniów
Zespołu Szkół Nr 2 z Zalesia Dolnego.
- Zakończenie uroczystości i wyprowa-
dzenie pocztów sztandarowych.
Godz. 12.00 - Imprezy sportowe, piknik
rodzinny.
- IV Mazowieccka Mila Konstytucyjna
Piaseczno 2004 początek godz. 12.00
(skwer Ksiela) 
Godz. 19.00 - Przedstawienie Polskiej
Opery Kameralnej pod dyrekcją Kazimierza
Kowalskiego (GOSiR, ul. Sikorskiego 20).

X V I I   P e P e

- Pierwszym etapem przeglądu jest przej-
rzenie i przesłuchanie przez jury nadesła-
nych do 13 kwietnia zgłoszeń zawierających
demo, historię zespołu i kontakt. 
- Po wyłonieniu dwudziestki finalistów
zapraszamy ich do Piaseczna by 24 kwietnia
zaprezentowali na żywo przygotowane na
PEPE utwory. 
- Lista zespołów zaproszonych do udziału
w imprezie ogłoszona zostanie 16 kwietnia 2004r.
- Impreza rozpocznie się w sobotę 24
kwietnia o 9: 00 losowaniem kolejności wy-
stępów na scenie. 
- Przesłuchania potrwają od 10: 00 do
popołudnia. 
- Każdy z uczestników będzie miał około
20 minut na zaprezentowanie dwóch utwo-
rów. Będzie to czas na scenie na zainstalowa-

nie się i zagranie przygotowanego materiału.
Jurorzy mogą poprosić o wykonanie trzecie-
go przygotowanego na PEPE utworu. 
- 10: 00-14: 00 PRZESŁUCHANIA. 
- Około 14: 00 przewidziana jest półgo-
dzinna przerwa w przesłuchaniach i występ ze-
społu nagrodzonego na XVI PEPE THUOC.
- 14: 30-17: 30 PRZESŁUCHANIA. 
- Około 17: 30 obrady jury. 
- Około 18: 30 ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród. 
- Około 19: 00 koncert laureatów i za-
proszonych gwiazd. 

Wyniki Przeglądu ogłoszone zostaną te-
go samego dnia, około godziny 18: 30, a lau-
reat Grand Prix, zaproszony zostanie do za-
grania dłuższego koncertu przed zaproszo-
nym gościem specjalnym. 

GOŚĆMI TEGOROCZNEGO 
PEPE BĘDĄ: 

- Gwiazda: COOL KIDS OF DEATH 
Jurorzy:
Tomasz „Lipa” Lipnicki 
kompozytor, autor tekstów, gitarzysta i wolkalista
Lider i założyciel zespołów: SHE, ILUS-
SION, LIPA-LI, wokalista i muzyk: 
m. in. SKAWALKER, ACID DRINKERS, 
Krzysztof Maszota producent, wydawca, re-
alizator dźwięku, właściciel studia NEW
PROJECT PRODUCTION, redaktor maga-
zynu branżowego dla muzyków i realizato-
rów „ESTRADA I STUDIO”, 

Krzysztof Najman 
muzyk, kompozytor, znany z formacji m. in.
CLOSTERKELLER, JOHN PORTER
BAND, VIRGIN. 

Laureat poprzedniego konkursu: THUOC

Od 1988 roku Ośrodek Kultury w Piasecznie organizuje
Przegląd Młodzieżowych Zespołów Muzycznych PEPE.
24 kwietnia odbędzie się Siedemnasta edycja imprezy. 

foto: GOSiR
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