
Obchody rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 maja rozpoczęły się przed połu-
dniem w kościele św. Anny uroczystą mszą
świętą w intencji ojczyzny. Następnie
uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod
tablicą marszałka Józefa Piłsudskiego oraz
tablicą Sybiraków. Obejrzeli także program
artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu
Szkół nr 2 z Zalesia Dolnego. Niestety, wy-
jątkowo ciekawe przedstawienie przerwał
deszcz. W południe rozpoczęły się zawody
IV Mazowieckiej Mili Konstytucyjnej. Po-

mimo chłodu w biegach udział wzięło 135
zawodników w różnych kategoriach, którzy
potem spotkali się z uczestnikami oficjal-
nych obchodów oraz organizatorami na to-
warzyszącym zawodom pikniku. 

Wieczorem tłum mieszkańców Piasecz-
na obejrzał koncert artystów Polskiej Ope-
ry Kameralnej. Setki melomanów szczelnie
wypełniły salę widowiskową domu para-
fialnego parafii św. Anny, a część widzów
z powodu braku miejsca słuchała, siedząc
na klatce schodowej. Koncert, w trakcie

którego zaprezentowano naj-
bardziej znane arie operowe,
operetkowe, wspaniałe duety
i popularne przeboje musicalo-
we, wyreżyserował i poprowa-
dził Kazimierz Kowalski.
W czasie ponaddwugodzinnego
programu nie zabrakło ani na-
strojowych pieśni patriotycz-
nych, ani śmiechu i muzycz-
nych żartów. 
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Ostatnia taka matura
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gazeta dostępna jest też
w formacie pdf 

na stronie 
www.gmina-piaseczno.pl

Akcja usuwania eternitu
● s. 2

Zadbajmy o centrum miasta
Wygląd naszych głównych arterii w mieście w dużej mierze zależy od właścicieli
nieruchomości położonych w centrum. Remontując swoje kamienice, mogą oni
skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres pięciu lat. Przy
ulicy Kościuszki dwie kamienice cieszą oko przechodniów odnowionymi
elewacjami. Zachęcamy do naśladownictwa.

W 2002 roku Rada Miejska
podjęła uchwałę, która zwalnia
z podatku od nieruchomości na
okres pięciu lat właścicieli nierucho-
mości w centrum Piaseczna przy uli-
cach: Puławskiej, Sienkiewicza, Ko-
ściuszki, Sierakowskiego, Warszaw-
skiej, Kilińskiego i pl. Piłsudskiego
w zamian za wykonanie moderniza-
cji elewacji budynków. W zakres
prac remontowych wchodzi: wymia-
na rynien i rur spustowych, wymia-
na stolarki okiennej i drzwiowej oraz
remont ścian elewacji. 

Zawieszenie płatności podatku
uzyskać można z chwilą przedsta-

w i e n i a
uprosz-
czonego
kos z to-
rysu po-
w y k o -
nawczego i potwierdzenia wykona-
nia robót przez inspektora budow-
lanego Urzędu Miasta. 

Wniosek o zwolnienie z podat-
ku od nieruchomości złożyć należy
w wydziale finansowym UMiG. Do
wniosku załączyć należy: dokument
potwierdzający własność nierucho-
mości, pozytywną opinię wydziału
architektury i urbanistyki Urzędu

Miasta i Gminy w Piasecznie okre-
ślającą kolorystykę, jak również roz-
wiązania architektoniczne planowa-
nego remontu, uproszczony koszto-
rys budowlany określający wartość
planowanych robót oraz oświadcze-
nie stwierdzające, że uzyskane fun-
dusze ze zwolnienia podatkowego
będą wykorzystane na remont i mo-
dernizację elewacji budynku. 

Piaseczno świętowało 3 Maja
Choć w tym roku kapryśna pogoda pokrzyżowała plany organizato-
rów, mieszkańcom Piaseczna najwyraźniej przypadła do gustu trady-
cja łączenia oficjalnych obchodów z zawodami sportowymi i impre-
zami kulturalnymi. 

Oficjalne przemówienie wygłosił burmistrz Józef Zalewski

W samo południe rozpoczeła IV Mazowiecka Mila Konstytucyjna
Zakończenie uroczystości uświetniła swoim występem Polska Opera
Kameralna pod dyrekcją Kazimierza Kowalskiego

fot. Kurier Południowy

fot. OK

fot. OK

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

23 sesja 
Rady Miejskiej

odbędzie się 20 maja 
o godz. 10

w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5

Komunikaty
● s. 3

Śladami Euklidesa - wyniki
konkursu matematycznego

● s. 5

Nowe mieszkania dla
potrzebujących    ● s. 5

Kultura, Sport
● s. 8

Informacja o obwodach
głosowania w wyborach do
Parlamentu UE      ● s. 6-7

Oferta LO w Piasecznie
● s. 4
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1. NESCO Polska Sp. z o. o. 
05-501 Piaseczno, ul. Kopernika 58
tel.: (22) - 737 01 13
Dec: Nr 121/2001z dnia 24.10.2001 r. 
znak ŚRL-7623/ 29/01
2. SEGI-AT Sp. z o. o. 
03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 7/9
tel.: (22) - 618 54 22 (618 58 38) 
Dec: Nr 16/2002 z dnia 19. 02.2002 r. 
znak ŚRL-7623/41/01/02 
3. Firma „JOKA” spółka jawna
Materiały i Usługi Budowlane
K. Fila, W. Mincer
97-200 Tomaszów Maz. ul. Główna 5
tel.: (44) 723 48 78. Dec: Nr 21/2003 z dnia
24.01.2003 r. znak ŚRL-7623/152/02/03
(tylko gmina Konstancin-Jeziorna) 
4. Usługi Budowlane
Sylwester Oziemski
05-600 Grójec, ul. Mickiewicza 68
tel. kom. 0 601 062 716
Dec: Nr 33/2002 z dnia 21.03.2002 r. 
znak ŚRL-7623/ 21 / 02
5. Zakład Usług Remontowo-Budowlanych
Zbigniew Kapis
05-600 Grójec, ul. Polna 3A m 45
tel.: (48) 664 15 98; kom. 0 601 062 715
Dec: Nr 34/2002 z dnia 21.03.2002 r. 
znak ŚRL-7623/ 22 / 02
6. Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyj-
nych i Antykorozyjnych Termoexport
05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Sobieskiego 1/19
tel.: (22) 821 34 67. Decyzja Nr 51/2002 z dnia
16.04. 2002 r. znak ŚRL-7623/34/02
7. CHŁODNIE KOMINOWE S. A. 
44-100 Gliwice, ul. Góry Chełmskiej 2b
tel.: 0 - prefix - 32 231 87 71, 231 10 91
Decyzja Nr 136/2002 z dnia 12.08. 2002 r. znak
ŚRL-7623/80/02 (tylko gm. Piaseczno) 
8. EKOCHEM - EKOSERVICE Sp. z o. o. 
90-441 Łódź, ul. Kościuszki 99
tel. /fax: 0 - prefix - 42 636 97 63, kom: 0 601 297 358
Decyzja Nr 164/2002 z dnia 04.09. 2002 r. znak
ŚRL-7623/99/02
9. Przedsiębiorstwo 
Ogólnobudowlane MaDo
Groszkiewicz Jacek, Groszkiewicz Maria S. J. 
05-500 Piaseczno, ul. Szmaragdowa 15
tel. /fax: 0 - prefix - 22 756 83 11
Decyzja Nr 223/2002 z dnia 05.12. 2002 r. znak
ŚRL-7623/135/02

10. Budownictwo ALFIX
Jerzy Kostecki
15-668 Białystok, ul. Upalna 15 lok. 7
tel. /fax: 0 - prefix - 85 66 12 880
Decyzja Nr 228/2002 z dnia 31.12. 2002 r. znak
ŚRL-7623/133/02 
11. Zakład Remontowo-Budowlany
Stanisław Karolczak
94-044 Łódź, ul. Przełajowa 10/56
tel. /fax: 0 - prefix - 42 686 67 37, tel. kom:
0 602 45 52 52
Decyzja Nr 85/2003 z dnia 05.05.2003 r. znak
ŚRL-7623/26/03
12. R&M IZOMAR Sp. z o. o. 
02-981 Warszawa, ul. Augustówka 24
Oddział „OSTROŁĘKA”
07-410 Ostrołęka, ul. Grota Roweckiego 23/15
tel: (29) 76 43 118, 76 64 391, 76 07 988
Dec: Nr 92/2003 z dnia 13. 05.2003 r. 
znak ŚRL-7623/27/03
13. ALGADER 
Hofman Spółka jawna
01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 133, bud. 11B
tel. kom. 0 603 124 853
Dec: Nr 89/2003 z dnia 13.05.2003 r. 
znak ŚRL-7623/44/03
14. „AGA” Usługi Ogólnobudowlane 
Zofia Kubiak
03-451 W-wa, ul. Ratuszowa 17/19 m 22
tel: (22) 618 08 37
Dec: Nr 100/2003 z dnia 19.05.2003 r. znak
ŚRL-7623/39/03
15. ALBUD 
Zakład Remontowo-Budowlany
05-090 Raszyn, ul. 19-go Kwietnia 29
tel: (22) 756 25 03
Dec: Nr 117/2003 z dnia 12.06.2003 r. znak
ŚRL-7623/62/03
16. REMBUD - ZREMB Sp. z o. o. 
Przedsiębiorstwo remontowo-Montażowe
66-400 Gorzów Wlkp. Ul. Fabryczna 12
tel: (95) 728 20 10
Dec: Nr 165/2003 z dnia 04.09.2003 r. znak
ŚRL-7623/86 /03
17. UTIL
Firma Remontowo-Budowlana
Stanisław Zacłona 
32-311 Rodaki, Ryczówek, ul. Dolna 8
tel: (32) 64 20 311, kom. 0 6000 29 07 78
Dec: Nr 169/2003 z dnia 11.09.2003 r. znak
ŚRL-7623/89/03

18. ABBA-EKOMED Sp. z o. o. 
Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
87-100 Toruń, ul. Poznańska 152
tel: (56) 651 44 25, 654 86 70
Dec: Nr 176/2003 z dnia 22.09.2003 r. znak
ŚRL-7623/53/03
19. Marek Żdanko
Roboty remontowo-budowlane 
i instalacyjne. 
Rozbiórka i utylizacja materiałów bu-
dowlanych zawierających azbest
05-070 Sulejówek, ul. Broniewskiego 15
tel/fax: (22) 783 14 88
Dec: Nr 184/2003 z dnia 14.10.2003 r. znak
ŚRL 7623/93/03
20. „CARO”
Centrum Gospodarki Odpadami, 
Azbestu i Recyklingu 
22-400 Zamość, ul. Zamoyskiego 51

tel/fax: 0 - prefix - 84 62 730 13, 
tel. kom: 0 608 435 133
Dec: Nr 210/2003 z dnia 10.12.2003 r. znak
ŚRL-7623/102/03
21. Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Lądowego MJ Sp. z o. o. 
Reguły, ul. Graniczna 6
05-816 Michałowice 
Dec: Nr 63/2004 z dnia19.04.2004 r. 
znak ŚRL-7623/45/04
22. P. U. H. „WALDY” Waldemar Malec
ul. Kościuszki 42d/46
07-300 Ostrów Mazowiecka 
tel/fax: 0 - prefix - 29 746 28 18, 
tel. kom: 0 602 571 654
Dec: Nr 68/2004z dnia 30.04.2004 r. 
znak ŚRL-7623/47/04
23 Sylweser Liszewski 
Firma Handlowo-Usługowa 
Wilczynek 4 m 3, 05-532 Baniocha
(w załatwianiu) 
24 Józef Liszewski 
Wilczynek 4 m 3, 05-532 Baniocha
(w załatwianiu) 

Wykaz firm, które uzyskały decyzję Starosty Piaseczyńskiego
na prowadzenie prac remontowych w wyniku których powstają

odpady niebezpieczne zawierające azbest:

Dyżury radnych

Rady Miejskiej w Piasecznie

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Wierzchowski oraz

Wiceprzewodniczące Rady Miejskiej Pani Anna Płocica i Pani Grażyna

Orłowska przyjmują w każdą środę w Biurze Rady Miejskiej Urzędu

Miasta i Gminy Piaseczno od godz. 16 do 17.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Tarchalski Krzysztof - pierwszy poniedziałek miesiąca w  godz.17.30-18.30 w 
Szkole Podstawowej  w Głoskowie w każdy czwartek w 
godz. 13-14 w Biurze Rady Miejskiej. Tel. 0501 277 218

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

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

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

Radna Województwa Mazowieckiego 

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

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie - Wy-
dział Geodezji i Gospodarki Gruntami informu-
je, że w tutejszym urzędzie, przy ul. Kościuszki
5 w terminie od 5.05.2004 do 19.05.2004 r.
zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń „Ogło-
szenie o przetargach”, które dotyczą działek sta-
nowiących własność gminy Piaseczno, położo-
nych we wsi Mieszkowo, przeznaczonych do od-
dania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w dro-
dze przetargu ograniczonego do użytkowników
działek (ogródków działkowych zabudowanych
altankami ogrodowymi wraz z nasadzeniami). 

Oddanie w użytkowanie wieczyste nieru-
chomości gruntowej zabudowanej nastąpi z rów-
noczesną sprzedażą położonych na tej nierucho-
mości budynków i innych innych urządzeń. 

Szczegółowych informacji można uzyskać
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
w Piasecznie, ul. Kościuszki 5, pok. 22 w ponie-
działki w godz. 8-18, od wtorku do piątku
w godz. 8-16. Tel. 70 17 525

INFORMACJA O PRZETARGACH

List otwarty do burmistrza
Józefa Zalewskiego

Po raz pierwszy w historii III Rzeczypospolitej w wyborach samorządowych społeczeń-
stwo bezpośrednio wybierało swoich kandydatów na stanowiska kierownicze w lokalnej ad-
ministracji. W wyborach tych znakomitą większością głosów wybrany został Pan na stano-
wisko burmistrza miasta i gminy Piaseczno.

Przyjęliśmy ten fakt z radością i serdecznie Panu wówczas gratulowaliśmy z tej racji.
Jako szef lokalnej administracji otrzymał Pan zwiększone uprawnienia, ale i zwiększoną
odpowiedzialność, której Pan znakomicie podołał. Pana pracowitość, znajomość zarówno
problemów miasta i gminy, jak i mieszkających tu ludzi, pozwoliła na dobre sprawowanie
powierzonej władzy. Wyniki pracy Pana byłyby na pewno większe, gdyby nie konieczność
opędzania się przed nieodpowiedzialnymi poczynaniami grupy radnych z tzw. opozycji, któ-
rzy zamiast tworzyć atmosferę współpracy z Panem, woleli wylewać brudy nienawiści i ni-
czym nieuzasadnionych zagrywek politycznych. Gratulujemy Panu skutecznego odpierania
tych napaści, tylko czy takie działania „opozycji” mają służyć celom, dla jakich Ci Pano-
wie zostali przez społeczeństwo wybrani? Czy nie powinni swojej działalności „opozycyjnej”
prowadzić w oparciu o merytoryczne argumenty i stanowić poparcie dla Pana i Zarządu
w ich pracy? Tylko takie metody są godne poparcia i tylko takie będziemy popierać, zaś
w następnych wyborach wyborcy bardziej starannie muszą dokonać wyboru osób, na któ-
rych będą oddawać swoje głosy. Pozdrawiamy Pana serdecznie i mamy nadzieję, że nastą-
pi czas, gdy wszyscy - a szczególnie wybrańcy społeczeństwa radni - osiągną metody dzia-
łania oparte na zdrowej i mądrej krytyce, eliminując ze swojego arsenału poczynań wszyst-
ko, co ma związek z zawiścią, nienawiścią czy zemstą. 

Podpisali przedstawiciele władz: 
- Koła Związku Kombatantów RP i BWP w Piasecznie
- Koła „Gątyń” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
- Związku Inwalidów w Piasecznie
- Koła Związku Sybiraków w Piasecznie
- Koła Polskiego Związku Niewidomych w Piasecznie, 
- Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Piasecznie
- Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna

Usuwanie eternitu
Z początkiem czerwca rusza na terenie gminy Piaseczno akcja bezpłatnego usuwa-
nia z prywatnych posesji płyt azbestowo-cementowych.

Wywóz i unieszkodliwienie płyt pochodzących z prac demontażowo-robiórkowych przeprowadzi firma wyło-
niona w przetargu przez Urząd Miasta, który pokryje związane z tym koszty ze środków Gminnego Funduszu Ochro-
ny Środowiska. Wniosek z prośbą o dofinansowanie tych robót złożyć należy w referacie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w UMiG. Pomoc dotyczy jedynie wywozu i unieszkodliwienia szkodliwych materia-
łów, koszt samej rozbiórki ponosi właściciel. 

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczno zatwierdzonego
uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 613/LI/98  z dnia 29.04.1998 r. 

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam o pod-
jęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały Nr 381/XVII/03 z dnia
4 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 903/XLII/2001 Ra-
dy Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 czerwca 2001 r. o przystąpieniu
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Piaseczno zatwierdzonego uchwałą Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr 613/LI/98 z dnia 29.04.1998 r. obejmujące-
go obszar części działek o nr ew. 17/1, 17/2, 16 z obrębu 44 przy ul. Mazurskiej
w Piasecznie zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały. 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski na
piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościusz-
ki 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

OGŁOSZENIE
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14 maja, nr 7 (115) 2004 3KOMUNIKATY

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE 
NA DYREKTORA 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora :
1. Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie ul. Świętojańskiej 18,
2. Przedszkola nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 18.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone 
w § 1, § 2 ust. 1, § 5 ust. 1 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych
typach szkół i placówek (z. U. nr 89, poz. 826 z późn. zm.). 

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 
- uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania 

i rozwoju szkoły lub placówki; 
- życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku
nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego; 
- akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego

wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem; 
- dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy wykształcenia 

i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem; 
- dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych 

z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 
- ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 w sprawie

wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych
typach szkół i placówek; 

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 
- oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. nr 118, poz. 1112 ze zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 
- oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne; 
- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 

o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. 
o finansach publicznych (z. U. z 2003r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.); 

- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora. 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym pełnym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs”, w terminie
do dnia 4.06.2004 r. w sekretariacie Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Piasecznie, ul. Kościuszki 5, 
II piętro pok. 63, w godz. od 8.00 do 16.00. 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

Przetarg

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO 

Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wynajem
lokalu użytkowego położonego  w Piasecznie przy ul.
Szkolnej 10 powierzchni 102,45 mkw. z przeznaczeniem
na działalność usługową lub handlową na okres 15 lat.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za wynajem 1 metra kwadratowego
powierzchni wynosi 18,00 zł. + VAT.
Koszty związane z adaptacją  i ewentualnym remontem lokalu,bieżącym
utrzymaniem (woda, kanalizacja, c.o i energia elektryczna, telefon) ponosi najemca.
1. Formularz ofertowy, projekt umowy i wszelkie informacje odnośnie regulaminu
postępowania można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno pok 34 lub pod  numerem telefonu 7017566.
Osoba upoważniona do udzielania informacji jest  Pani Teresa Sikorska.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będą brane pod uwagę:

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

Oferty należy składać w  zamkniętych ofertach w kancelarii  Urzędu Miasta i
Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w terminie do  26.05.2004r. godz. 10
z napisem na kopercie:
,,PRZETARG - LOKAL UŻYTKOWY, ul. SZKOLNA 1 w PIASECZNIE''
Wadium w wysokości 3688,00 zł . należy wpłacić:
- przelewem na konto BISE   S.A. Oddział w Pisecznie przy ul. Kościuszki  8 

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

poniedziałki od 8 do 18  w pozostałe dni tygodnia od 8 do 16
w terminie do dnia   26.05.2004r.godz. 10 z zaznaczeniem, że jest to wadium na
lokal użytkowy przy ul. Szkolnej 1 w Piasecznie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05. 2004r. o godzinie 11.30 w sali nr 39 Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno. 
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu

bez  wybrania którejkolwiek z ofert.
Wyniki przetargu w formie ogłoszenia będą wywieszane na tablicy informacyjnej

Urzędu  Miasta i Gminy Piaseczno, a oferenci  zawiadamiani w formie pisemnej.
Skutkiem uchylenia się od zawarcia  umowy jest utrata wadium.     

Przetarg

FORMULARZ ZP-200  Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, dostawy, usługi

OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Osoba upoważniona do kontaktów: Piotr Borkowski, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5/75, 
05-500 Piaseczno, mazowieckie. Tel. 022 70 17 654, Faks 022 70 17 692, rzp@gmina-piaseczno.pl  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Wykonanie sieci wodociągowej w Piasecznie w ulicy Wschodniej,
Niecałej, Orzeszkowej, Zielonej, Chyliczkowskiej, przyłącze wodne i
kanalizacyjne do KS Piaseczno.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przebudowa wody w ulicy Wschodniej -162m, budowa wody w ulicy Niecałej - 226,5m wraz z przyłączami 89m - 16 szt.,
budowa wody w ulicy Orzeszkowej 480m wraz z przyłączami 117,5m - 27 szt., budowa przyłączy w ul. Chyliczkowskiej o łącznej
dł. 298m - 16 szt., budowa odcinka sieci wody w ul. Zielonej o dł. 76m i przyłączy o łącznej długości 175m - 17 szt., budowa
przyłącza wodociągowego o dł. 196m i kanalizacyjnego o dł. 90m do KS Piaseczno.
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: 31/10/2004
Wymagane wadium: 7.000 zł

III.2) 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 ustawy Prawo zamówień publicznych,
spełniające warunki wymienione w SIWZ: 1) referencje za dwa wykonane zadania budowy sieci sanitarnych z ostatnich 3 lat o
wartości porównywalnej do wartości oferty każdy, 2) udokumentowanie przygotowania zawodowego na podstawie uprawnień
budowlanych w specjalnościach związanych z przedmiotem zamówienia wraz z potwierdzeniem spełnienia warunków Izby
Inżynierów Budownictwa.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

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: 14/06/2004, Cena: 40 zł
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14/06/2004, godz. 11:00 
Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznegoterminu składania ofert 
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 14/06/2004, godz. 11:15
Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno pok. 76
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE? NIE 

Zgodnie z pismem Adm.-268-013/04 prezesa sądu okręgowego w
Warszawie informuję o rozpoczęciu naboru na ławników do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wybranych przez Radę Miejską zostanie:

- 3 kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie,
Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
- 3 kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ławnikiem
powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych
oraz celów ubezpieczenia i potrzeb osób ubezpieczonych.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych zgłaszają w równej liczbie ( tzn. po 3 ) terenowe organy administracji
rządowej, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Kandydat na ławnika może zostać zgłoszony tylko raz, do wskazanego sądu.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i
obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od

roku,
5) nie przekroczył 70 lat.
Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w
prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze
ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Dane organu zgłaszającego
2. Wskazanie sądu do którego dokonuje się zgłoszenia
3. Dane osobowe ławnika
4. Oświadczenie kandydata na ławnika o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
5. Krótką charakterystykę kandydata, opis doświadczenia zawodowego, 

pracy społecznej etc.

Zgłoszenia - dokonane przez podmioty uprawnione, o których mowa wyżej należy
składać w kancelarii Urzędu w terminie do dnia  1 czerwca 2004  roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie
Józef Wierzchowski

Firma Budokrusz 
pilnie zatrudni mężczyzn 

z grupą inwalidzką
Praca na terenie Piaseczna.

Informacja: tel. 755 54 40 wew. 106 w godz. 8-16
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Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
wraz ze współorganizatorami 

serdecznie zaprasza na

Majówkę rowerową
„Nowymi szlakami rowerowymi 

do Lasu Chojnowskiego”

zbiórka: godz. 10.00 przed Urzędem Miasta i Gminy w Piasecznie
powrót ok. godz. 13.30, trasa około 25 km

15.05.2004 r. (sobota)

CMYK

14 maja, nr 7 (115) 20044 AKTUALNOŚCI

Józef Czerniejewski - właściciel
firmy Natalia Gold, mieszkaniec Pia-
seczna został nominowany do „NA-
GRODY GOSPODARCZEJ PREZY-
DENTA RP” w kategorii „Małe Pol-
skie Przedsiębiorstwo”. 

W tej kategorii nominacje otrzy-
mały trzy firmy z Polski. 

W dniu 14 czerwca 2004 r osobi-
ście sam pan Prezydent wskaże jedne-
go laureata podczas otwarcia Między-
narodowych Targów Poznańskich. 

Sama nominacja jest wielkim
osiągnięciem i sukcesem, a główna
nagroda jest nazywana „POLSKIM
NOBLEM GOSPODARCZYM”. 

Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie
ul. Szkolna 10

Zaprasza do klas: 0-6 Szkoły Podstawowej, I-III Gimnazjum

Posiadamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych
Koła zainteresowań i koła przedmiotowe:
matematyczne, przyrodnicze, polonistyczne, ortograficzne, recytatorskie,
geograficzne, historyczne, muzyczne i chór, plastyczne, informatyczne,
SKS oraz logopedia, reedukacja, gimnastyka korekcyjna

Do końca maja zakończyć mają się prace przy przebudowie wiaduktu na
Al. Kalin. Obecnie wylewana jest nawierzchnia i układana kostka brukowa.
Równolegle z oddaniem samego wiaduktu ukończona zostanie budowa dro-
gi od strony gimnazjum wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem. Cała inwe-
stycja sfinansowana ze środków gminy, kosztowała 350 tys. złotych.

Wiadukt na Al. KalinOstatnia taka matura
W tym roku maturzyści zdają maturę jeszcze według zasad obowiązujących w poprzednich la-
tach. Przed dwoma laty uczniowie mieli do wyboru także tzw. nową maturę, uczniowie nie czu-
li się jednak do niej wystarczająco przygotowani i nową formułę wybrało wtedy zaledwie 1,75
proc. maturzystów. 

Nowe zasady będą natomiast
obowiązywać w przyszłym roku,
kiedy do „nowej matury” przystąpią
absolwenci zreformowanych szkół
ponadgimnazjalnych. Od wyników
ich egzaminów maturalnych uzależ-
nione zostanie przyjęcie kandydata
do wybranej szkoły wyższej. 

W piaseczyńskim LO przed wej-
ściem na pierwszy egzamin z języka
polskiego humory maturzystom do-
pisywały. Jak im poszedł sam test
dojrzałości, poinformujemy w ko-
lejnym numerze gazety. Tymczasem
trzymamy kciuki i życzymy szczęścia
na egzaminach ustnych i egzami-
nach wstępnych na wymarzoną
uczelnię. 

Ł.W.
„Giełda tematów” w piaseczyńskim LO na pięć minut przed
rozpoczęciem egzaminu dojrzałości z języka polskiego

fot. Ł. Wyleziński

fot. Ł. Wyleziński

fot. H. Gieleciński

Samorządowcy wraz z dzienni-
karzami z powiatu piaseczyńskiego
wzieli udział w akcji sadzenia drzew
zorganizowanej przez nadleśnictwo
Chojnów. W sumie posadzono kil-
kaset buków. W pracach uczestni-
czyli m.in. burmistrz Piaseczna - 
Józef Zalewski oraz wójt Prażmowa
- Sylwester Puchała. 

Sadzenie
drzew

Clive Harris w Piasecznie
sobota 22 maja 2004 r.

bilety na bezpłatne spotkanie z uzdrowicielem będą wydawane w poniedziałek 
17 maja o godz. 15.00 w Ośrodku Kultury, ul. Kościuszki 49

Irmina Wieczorek znana od czterech
lat poetka z Piaseczna 8 maja zainaugu-
rowała trzeci tomik swoich wierszy pt:
„Obłok i wiatr”. W czasie podniosłej uro-
czystości autorce towarzyszyli uczniowie
ze szkoły podstawowej nr 5 oraz gimna-
zjum nr 1 w Piasecznie zaproszeni do re-
cytacji wierszy. Stroną muzyczną wieczo-

ru zajęli się zaprzyjaźnieni gitarzyści An-
drzej Kowalczyk i Piotr Akimow. Gromki-
mi brawami nagrodzono również wiersz
piaseczyńskiego kronikarza Jerzego Duszy
napisany pod wpływem chwili dla Irminy.
Podczas spotkania autorka otrzymała list
gratulacyjny od starosty piaseczyńskiego Je-
rzego Kongiela i podziękowała Burmistrzo-

wi Miasta i Gminy Piaseczno Józefowi Za-
lewskiemu za przyznanie jej stypendium
twórczego pozwalającego na sfinansowanie
tomiku. Poetka wyraziła chęć zorganizowa-
nia spotkania bez honorarium w każdej
chętnej instytucji. Zainteresowanych prosi
o kontakt irmek@poczta.onet.pl 
Życzymy dalszych sukcesów! 

Obłok i wiatr
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Chojnowski Park Krajobrazowy został
utworzony w 1993 roku. Ochronie podda-
no w tymże parku cenny kompleks Lasów
Chojnowskich oraz zespoloną z ich tere-
nem dolinę rzeki Jeziorki w jej dolnym bie-
gu. W granicach Chojnowskiego Parku
Krajobrazowego znalazł się także fragment
doliny Wisły z wyniosłą skarpą, zabytko-
wym parkiem przypałacowym i rezerwata-
mi przyrody. Park o powierzchni 6796 ha
z otuliną około 12 tys. ha jest jednym z naj-
mniejszych parków krajobrazowych w Pol-
sce. Położony na lewym brzegu Wisły zaj-
muje tereny płaskie, rzadko urozmaicone
niewielkimi wzniesieniami pochodzenia
wydmowego. 

Cennym elementem krajobrazu jest
głęboko wcięta, szeroka dolina Jeziorki,
tworząca wspaniałe, malownicze meandry
utrwalone przez bujną nadrzeczną roślin-
ność porastającą skarpy. Występują tu
zwłaszcza olsze, wierzby, wiązy. 

Główny obok doliny Jeziorki przed-
miot ochrony - kompleks Lasów Chojnow-
skich - jest pozostałością rozległych obsza-
rów leśnych porastających niegdyś teren
w widłach Wisły i Jeziorki pomiędzy Pia-

secznem, Czerskiem, Prażmowem, sięgają-
cy do Konar i Drwalewa na południu. Lasy
z rozległymi kompleksami starodrzewia
osiągającymi niekiedy wiek 150 lat zajmują
ponad 75 proc. powierzchni całego Parku.
Chociaż są one w części przekształcone
przez człowieka, zachowały swój naturalny
charakter. W wielu miejscach utrzymały się
zbiorowiska roślinności borów mieszanych,
grądów, a nawet łęgów. Duże obszary two-
rzą bory mieszane z przewagą sosny, udzia-
łem dębu, brzozy i lipy. Podobne rozległe
połacie lasów zajmują grądy typowe, gdzie
przeważa dąb szypułkowy, grab, a także so-
sna, czasem osika i lipa. W tych zespołach
spotykamy często leśne drzewa owocowe,
takie jak jabłoń płonka, trześnia, grusza.
Duży udział sosny świadczy o zmianach
spowodowanych długoletnią gospodarką
człowieka, który w miejsce wycinanych róż-
nogatunkowych lasów sadził sosnę. Nie-
wielkie pozostałości lasów łęgowych - z pa-
nującą olszą czarną - spotkać można w do-
linach parkowych rzek: Jeziorki, Zielonej,
Cienkiej i Tarczynki. Rosną tu także dorod-
ne jesiony oraz wiązy szypułkowe i polne.
Lasy łęgowe tworzą znaczne kompleksy

w dolinie Wisły, gdzie utworzono dla ich
ochrony dwa rezerwaty przyrody. Około 15
proc. terenu Parku zajmują wody i tereny
dolinowe - łąki, pastwiska, szuwary. Pokry-
wają one znaczne tereny w dolinach rzek:
Jeziorki, Zielonej oraz Cienkiej, a także
w dolinie Wisły. Są to łąki wilgotne, świeże,
zmieniające swój kolor w zależności od po-
ry kwitnienia takich roślin, jak: rzeżucha łą-
kowa, firletka poszarpana, krwawnica, ja-
skier ostry. Specyficzną roślinność mają
śródleśne bagienka oraz oczka wodne pro-
jektowane aktualnie jako użytki ekologicz-
ne. Występują tu turzyce wysokie, jak: tra-
wa sztywna tworząca wysokie kępy, trawa
pęcherzykowata, trawa dzióbkowata, pięk-
nie kwitnący kosaciec żółty, rzadziej weł-
nianka szerokolistna czy czermień błotna. 

Na terenie Chojnowskiego Parku Kra-
jobrazowego znalazły się liczne gatunki ro-
ślin zagrożone wyginięciem, zwłaszcza na te-
renach podwarszawskich. Spotkać można,
szczególnie na obszarach leśnych: widłaki,
paprotkę zwyczajną, lilię złotogłów, pomoc-
nika baldaszkowatego, pierwiosnkę lekar-
ską, konwalię majową, podkolana białego,
listerę jajowatą, orlika pospolitego. Na nie-

wielu stanowiskach występuje pięknie kwit-
nący w okresie przedwiośnia krzew wawrzy-
nek wilczełyko. Ewenementem jest wystę-
powanie na terenie Parku wiciokrzewu po-
morskiego, rośliny wybrzeża morskiego. 

W Chojnowskim Parku Krajobrazo-
wym, pomimo bliskości dużej aglomeracji
miejskiej i znacznego ruchu turystycznego,
znalazło swoje miejsce wiele gatunków zwie-
rząt. Można doliczyć się ponad 100 gatunków
ptaków, ponad 20 gatunków ryb oraz kilku-
dziesięciu gatunków gadów, płazów i ssaków.
Z ciekawszych występują tu gady: zaskrońce
i padalce, ssaki: borsuk, kuna leśna, jeż, łoś,

ptaki: gołębiarz, krogulec, zimorodek, my-
szołów, remiz, tracz nurogęś i wiele innych.
O wartościach przyrodniczych Parku świad-
czą znaczne obszary naturalnych, mało zmie-
nionych gospodarką ludzką zbiorowisk ro-
ślinnych i cennych drzewostanów, które
w większości pozostają pod ochroną jako re-
zerwaty przyrody. Na terenie Parku utworzo-
no ich 11. Zachęcam do podziwiania. 

Marcin Pindelski
uczeń klasy IIId Gimnazjum nr 1

w Piasecznie
laureat konkursu ekologicznego

Konkurs ten powstał z inicjatywy do-
radcy metodycznego matematyki pani Ha-
liny Olbryś i cieszy się dużym zaintereso-
waniem młodzieży. Daje on możliwość
promowania zdolnych uczniów, co dodat-
kowo motywuje młodych ludzi do rozwija-
nia zainteresowań i uzdolnień matematycz-
nych, samodzielnej pracy nad pogłębia-
niem wiedzy, pobudza twórcze myślenie.
Konkurs przeprowadzany jest w kilku kate-
goriach dostosowanych do programów na-
uczania w poszczególnych typach szkół
i klasach, dzięki czemu wszyscy uczniowie
mają szansę wykazać się swoją wiedzą
i umiejętnościami oraz osiągnąć sukces. Ta-
kiej szansy w większości wypadków nie
mieliby w olimpiadach czy konkursach
ogólnopolskich, które promują wyłącznie
uczniów wybitnie uzdolnionych. 

Konkurs przeprowadzany jest
w dwóch etapach. Zestawy zadań i kryteria
oceniania dla obydwu etapów przygotowy-
wane są przez Międzyszkolną Komisję
Konkursową powołaną przez doradcę me-
todycznego matematyki. 

Pierwszy etap konkursu, w którym
udział wzięło 285 uczniów z ośmiu szkół,
odbył się 29 stycznia 2004 r. Do etapu
drugiego zakwalifikowało się m. in.: 
- 42 uczniów z LO w Piasecznie
- 28 uczniów z ZS nr 1 w Piasecznie
- 8 uczniów z ZS nr 2 im Emilii Plater
w Zalesiu Dolnym
- 2 uczniów z RCKU w Piasecznie

Drugi etap konkursu odbył się

3 kwietnia w Zespole Szkół nr 1 w Piasecz-
nie. 

Laureatami konkursu w poszczególnych
kategoriach zostali: 

I klasa IV LO profil matematyczny
1 Paweł Anuszewski - LO Piaseczno
2 Piotr Krzyżanowski - LO Piaseczn
3 Michał Kurowski - LO Piaseczno
3 Jarosław Gwardys- LO Piaseczno

II klasa IV LO profil ogólny, 
klasa IV i V technikum
1 Kamil Kwiatkowski - ZS nr 1 Piaseczno
2 Łukasz Grydziuszko - LO Piaseczno
2 Aneta Piekarniak - LO Piaseczno
3 Piotr Dański - LO Piaseczno
3 Maciej Błaszczak - LO Piaseczno

III klasa IV Liceum Zawodowe
1 Tomasz Sibilski - ZS RCKU Piaseczno
2 Agata Krawczyk - Liceum Ekonomiczne
w ZSZ Góra Kalwaria
3 Ewa Kalińska - Liceum Ekono-
miczne w ZSZ Góra Kalwaria

IV klasa II - poziom rozszerzony
1 Zuzanna Macios - LO Piaseczno
2 Magdalena Malinowska - LO w ZS nr1
Piaseczno
3 Katarzyna Molendowska - LO Piaseczno

V klasa II - poziom podstawowy: 
1 Michał Cydzik - ZS nr 2 Zalesie Dolne
1 Maciej Zawiślak- LO Piaseczno
2 Rafał Podlaski - ZS nr 1 Piaseczno

VI klasa I - poziom rozszerzony: 
1 Bartosz Chaber - LO Piaseczno
2 Paweł Tajer - LO Piaseczno
3 Jakub Skierbiszewski - LO Piaseczno
3 Paweł Dobrowolski - ZS nr 1 Piaseczno

VII klasa I - poziom podstawowy: 
1 Irwin Pyrka - ZSZ im E. Gierczak Gó-
ra Kalwaria
2 Szymon Kulesza - LO Piaseczno
3 Łukasz Piasek - ZS nr 1 Piaseczno
3 Monika Niepokojczycka - LO Pia-
seczno

Laureaci piaseczyńskiego konkursu
„Śladami Euklidesa” z klas drugich, w dniu
17 kwietnia mieli możliwość wzięcia udzia-
łu w II etapie I Konkursu Matematycznego
im. Władysława Sierpińskiego dla klas dru-
gich liceum ogólnokształcącego, obejmują-
cego szkoły z dzielnic: Mokotów, Wilanów,
Ursynów. W konkursie brali udział ucznio-
wie m. in. takich szkół jak: VI LO im. Rej-
tana, LXX LO im. Kamińskiego, XVII LO
im. Konopnickiej, X LO im Królowej Ja-
dwigi, XXXVIII LO im. Kostki Potockiego,
LXIII LO im. Koszuta i wiele innych. 
Wyzwanie podjęło 6 uczniów z LO w Pia-

secznie i 1 uczennica z ZS nr 1. Cała sió-
demka znalazła się w gronie laureatów tego
konkursu zdobywając największe ilości
punktów: 
w poziomie rozszerzonym: 
I miejsca przyznano: Zuzannie Macios
Tomaszowi Zakrzewskiemu
Katarzynie Molendowskiej
Magdalenie Malinowskiej
Aleksandrze Dąbrowskiej
Łukaszowi Grydziuszko
w poziomie podstawowym: 
I miejsca - nie przyznano
II miejsce: Maciej Zawiślak. 

Jest to ogromny sukces naszej młodzie-
ży, oraz naszych nauczycieli, którzy tak do-
brze przygotowali uczniów do konkursu. 6
maja 2004 r. w sali konferencyjnej Staro-
stwa Piaseczyńskiego odbyło się uroczyste
wręczenie dyplomów i nagród wszystkim
laureatom II Konkursu Matematycznego
„Śladami Euklidesa” oraz I Konkursu Mate-
matycznego im. Władysława Sierpińskiego. 

Ewa Jakubowska

Tanie mieszkania
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Nagrody laureatom konkursu wręczyli: starosta Jerzy Kongiel oraz burmistrz Józef Zalewski

Wizualizacja powstającego osiedla w Józefosławiu

W Józefosławiu powstanie 6 mieszkań
dla potrzebujących rodzin. Do 4
czerwca można składać wnioski
o przystąpienie do programu. Tanie
mieszkania są przeznaczone dla 4-, 5-
i 6-osobowych rodzin, w których do-
chód netto na członka rodziny mieści
się w granicach 430 - 685 zł. Projek-

tem zajmuje się międzynarodowa,
pozarządowa chrześcijańska organiza-
cja Habitat for Humanity Warszawa.
Pełne informacje dostępne są w biu-
rze Fundacji przy ul. Bartyckiej 20
lok. 27, tel. 497 91 11 oraz na stronie
internetowej www.warszawa.habi-
tat.pl.

Śladami Euklidesa do sukcesu 
W bieżącym roku szkolnym po raz drugi przeprowadzony został w szkołach ponad-
gimnazjalnych naszego powiatu konkurs matematyczny „Śladami Euklidesa”.

Chojnowski Park Krajobrazowy - perła przyrody
Ożywiona nadejściem wiosny przyroda skłania do opuszczenia centrum Piaseczna i udania się na wy-
cieczkę. Celu wyprawy mieszkańcy Piaseczna nie muszą szukać zbyt długo. Wystarczy, że dotrą do
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, gdzie czeka na nich mnóstwo przyrodniczych ciekawostek.

Na przełomie roku
2002/2003 oddany został do
użytku budynek komunalny
z mieszkaniami socjalnymi dla
48 rodzin. Nowy blok, który
powstaje w jego sąsiedztwie,
choć nieco mniejszy, wznoszo-
ny jest według bliźniaczego
projektu. Na każdej z czterech
kondygnacji znajdą się cztery
mieszkania - dwa dla rodzin czteroosobowych i dwa dla dwuosobowych. Cał-
kowita powierzchnia budynku, wraz z kondygnacją podziemną, wyniesie ponad
1,5 tys. m kw. Gmina zagospodaruje też teren wokół bloku, gdzie powstanie
parking, trawniki oraz plac zabaw dla dzieci. W chwili obecnej wykonywane są
ściany na drugim piętrze i ścianki działowe na niższych kondygnacjach. 

Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 października 2004 r., a jej
całkowity koszt wyniesie 1 685 tys. zł. Wykonawcą jest firma BM System
z Mińska Mazowieckiego.   red.

Zgodnie z przyjętymi założeniami polityki mieszkaniowej
w gminie Piaseczno na lata 2002-2011 gmina realizuje budowę
kolejnego nowego budynku komunalnego.

Nowy budynek komunalny 

fot. D. Putkiewicz

fot. M. Ciechomski
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OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 06.05.2004
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Imprezy Ośrodka Kultury: 

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

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

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

16 maja godz. 18.30 teatr „NIE NA TEMAT” - spektakl „NAGI KRÓL”
18 maja godz. 12.00 spotkanie Klubu Seniora
21 maja godz. 11.15 Filharmonia Narodowa - Estrada Kameralna

„Muzyczne inspiracje - Hiszpania”
21 maja godz. 19.00 IMPREZA HIP HOP

K. A. S. T. A, TEKA, WALDI WALOR
Wstęp 10 złotych 

22 maja godz. 17.30 KONCERT Z OKAZJI DNIA MATKI - uczniowie 
Ogniska Muzycznego. 

29 maja CHOJNOWSKA MAJÓWKA - świetlica Orzeszyn

30 maja godz. 12.00 - 21.00 MAJÓWKA RODZINNA - impreza 
plenerowa na stadionie przy ul. Chyliczkowskiej
W programie m. in. koncerty dla dzieci, 
przedstawienia teatralne, konkursy rodzinne, „Wesołe 
Miasteczko”, konkursy sportowe, „wioska rycerska”, 
„wioska teatralna”, pokaz K. S. Grawitacja 
Wstęp wolny. 

V PIASECZYŃKSKA WIOSNA MUZYCZNA 
Cykl koncertów muzyki poważnej w Kościele św. Anny w Piasecznie
16 maja godz. 19.30 CHÓR AKADEMICKI POLITECHNIKI  WARSZAWSKIEJ. 
23 maja godz. 19.30 CHÓR KAMERALNY „CAPPELLA MUSICAE ANTIQUAE 

ORIENTALIS” z Poznania. 
30 maja godz. 19.30 Chór Parafii Józefosław, Chór Parafii św. Anny

Na wszystkie koncerty WSTĘP WOLNY

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

CMYK

R E K L A M A

DATA GODZINA NAZWA IMPREZY
17.05 12.00 MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE NOŻNEJ 

CHŁOPCÓW- GIMNAZJA - MIMS* ` 2004
18.05 10.00 MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY PŁYWACKIE - KL.III I MŁODSI

12.00 MIĘDZYPOWIATOWE ZAWODY W DWUBOJU
NOWOCZESNYM -  MIMS ` 2004

12.00 MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE NOŻNEJ
CHŁOPCÓW-GIMNAZJA - MIMS `2004

19.05 10.00 MIĘDZYPOWIATOWE ZAWODY W MINI - P.NOŻNEJ
DZIEWCZĄT -MIMS `2004

10.00 MIĘDZYPOWIATOWE ZAWODY W DWUBOJU
NOWOCZESNYM -MIMS `2004

20.05 10.00 MIĘDZYPOWIATOWE ZAWODY W MINI-P.NOŻNEJ
CHŁOPCÓW - MIMS `2004

21.05 10.00 MIĘDZYPOWIATOWE ZAWODY W P.NOŻNEJ
DZIEWCZĄT -GIMNAZJA,MIMS `2004

24.05 10.00 MIĘDZYPOWIATOWE ZAWODY W P.NOŻNEJ
CHŁOPCÓW - GIMNAZJA MIMS `2004

25.05 13.00 MISTRZOSTWA GMINY W DWA OGNIE DZIEWCZAT -
MIMS `2004

26.05 13.00 MISTRZOSTWA GMINY W DWA OGNIE CHŁOPCÓW -
MIMS `2004

27.05 13.00 MISTRZOSTWA POWIATU W P.RECZNEJ 
DZIEWCZĄT- SZ.ŚREDNIE, MIMS `2004

28.05 13.00 MISTRZOSTWA POWIATU W P.RECZNEJ 
CHŁOPCÓW-SZ.ŚREDNIE, MIMS ` 2004

29.05 10.00 II MEMORIAŁ E.KOCZYBY W PIŁCE NOŻNEJ 
DZIESIECIOLATKÓW

9.00 KORESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA POLSKI W 
PŁYWANIU -DZIECI DO LAT 10

30 .05 9.00 KORESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA POLSKI W 
PŁYWANIU -DZIECI DO LAT 10 - CD.

10.00 FESTYN REKREACYJNO - SPORTOWY Z OKAZJI DNIA
DZIECKA

*MIMS - MAZOWIECKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ.

Terminarz imprez sportowych

Jeszcze w kilka dni po rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja wie-
lu mieszkańców wyrażało zadowolenie z pomysłu połączenia oficjal-
nych obchodów z zawodami sportowymi, rodzinnym piknikiem i kon-
certem. Tym samym organizatorzy obchodów, a wśród nich pracowni-
cy Ośrodka Kultury i GOSiR-u, kombatanci, harcerze, młodzież z pia-
seczyńskich szkół przy ogromnej pomocy ks. Dziekana Tadeusza Sowy,
udowodnili, że obchody nie muszą być nudną rutyną. Pokazali, że rocz-

nica uchwalenia Konstytucji 3 maja
może być radosnym wydarzeniem za-
równo dla osób starszych, jak i tych
najmłodszych. I nie popsuje tego nawet
zła pogoda. Mam nadzieję, ze w przy-
szłym roku pogoda dopisze, a organiza-
torzy przygotują równie  urozmaicony
program. Nie liczę na to, że skończą się
kradzieże flag narodowych z ulic nasze-
go miasta, ale nie można przecież chcieć
wszystkiego naraz. 

Daniel Putkiewicz

Maluchy :
Dziewczęta:
1. Ola Mordecka - Konstancin
2. Klaudia Szymańska - Runów 
3. Ola Lipka - Opacz
Chłopcy :
1. Adrian Sdamoraj - Runów
2. Oskar Kondraciuk - Zalesie D.
3. Sergiusz Kondraciuk - Zalesie D.

Dzieci  Kl. I -II:
Dziewczęta : 
1. Kinga Czubak - Piaseczno
2. Julia Kuziemska - Piaseczno
3. Ala Hajkowicz - Piaseczno
Chłopcy :
1. Grzegorz Mrowiński - Jazgarzew
2. Sebastian Dziewański - Piaseczno
3. Nikodem Grzesiak - Piaseczno

Dzieci Kl.III - IV:
Dziewczęta :
1. Ania Lipka  - Opacz
2. Daria Strzyzys - Piaseczno
3. Ania Tomala - Piaseczno
Chłopcy : 
1. Dominik Rzepliński - Złotokłos
2. Marcin  Sokó.Ł- Zalesie G.
3. Michał Woiński - Jazgarzew

Dzieci Kl. V - VI:
Dziewczęta :
1. Katarzyna Górniak - Piaseczno
2. Paulina Czuba - Piaseczno
3. Ola Łęcka - Piaseczno
Chłopcy:
1. Daniel Bełz - Piaseczno
2. Sebastian Rybarczyk - Piaseczno
3. Krzysztof Mogilski - Piaseczno

Młodzież  Kl I-II Gimn.
Dziewczęta :
1. Marzena Podgórska - Piaseczno
2. Olga Wróblewska - Piaseczno
3. Monika Kornatka - Głosków
Chłopcy:
1. Mateusz Wierzchowski - Złotokłos
2. Maciej Sołtysiak - Piaseczno
3. Adam Tkaczyk - Warszawa

Młodzież Kl.III Gimn. - IV Kl Szk. Śr.
Dziewczęta :
1. Anna Lipka - 0pacz
2. Kinga Bukowińska - Piaseczno
3. Julita Chajczuk - Piaseczno 
Chłopcy :
1. Adam Słomski Warszawa
2. Bartomiej Kiuna - Warka
3. Damian Malisiak - Baniocha

Open:
Kobiety:
1. Monika Dworańczyk - Awf Wrocław
2. Justyna Kobus - Uks „Kasztanka” Piaseczno
Mężczyźni:
1. Tomasz Dobosz - KS Warszawianka 
2. Łukasz Kurek - KS Piaseczno
3. Bartłomiej Domański - KS Piaseczno

Najmłodsi :
Klaudia Szymańska - 1999 - Runów 
Antoni Domański  - 2002 - Piaseczno 

Samorzadowcy :
Paweł Dziekanowski - Piaseczno

Sponsorzy :
Laboratorium Kosmetyczne 
Dr Ireny Eris, Piaseczno
BISE S.A. Warszawa Oddział Piaseczno
Mobil Oil Poland, Warszawa
Zaczarowany Ogród, Zalesinek 
Maran - Trfea Sportowe, Piaseczno
Foto - Express Kujaszewski, Piaseczno
Rada Miejska w Piasecznie
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Gosir, Piaseczno
P. Bożena Długołęcka, Piaseczno

Klasyfikacja IV. Piaseczyńskiej Mili Konstytucyjnej

Znane przeboje wraz z artystami śpiewała cała sala, do
wspólnej zabawy przyłączyli się poseł Janusz Piechociński
oraz burmistrz Józef Zalewski

Uroczystości tradycyjnie uświetniły poczty sztandarowe, Piaseczyń-
ska Orkiestra Dęta, Chór Lira, Chór Parafialny z Zalesia Dolnego

Delegacje samorządowców, organizacji społecznych,
stowarzyszeń, złożyły kwiaty pod tablicą Marszałka J.
Piłsudskiego oraz tablicą Sybiraków 

W biegu wystartowało 135 zawodników w różnych kategoriach
wiekowych oraz seniorzy w kategorii OPEN. 

Samorządowców w biegu re-
prezentował radny Paweł
Dziekanowski

fot. Kurier Południowy

fot. Kurier Południowy

fot. OK

fot. OK

fot. OK

8
3 Maja w obiektywie
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