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AKTUALNOŚCI

Sprawozdanie

z sesji Rady Miejskiej

● s. 2

Wybory sołeckie 2008

● s. 3

Inwestycje oświatowe
● s. 4,5

23. sesja 
Rady Miejskiej
odbędzie się 
11 czerwca

o godz. 9.30
w sali konferencyjnej

Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno, 

ul. Kościuszki 5

Pamięć o rodzinie Bursche

● s. 6

Express Piaseczno 
od września ● s. 3

Informacji urzędowych 
z gminy Piaseczno 

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

Piaseczno z klimatem
● s. 6

15 lat Chojnowskiego 
Parku Krajobrazowego

● s. 7

VIII Jarmark Hubertowski 

Zespół powstał w 1992 roku, jednak prawdziwą sławę i rozwój przy-
niósł mu indywidualny sukces lidera Szymona Wydry, który w 2002 roku
został zwycięzcą „Szansy na sukces” oraz finalistą pierwszej edycji kon-
kursu „Idol” emitowanego na antenie telewizji POLSAT, gdzie zyskał
uznanie zarówno telewidzów, jak i krytyków muzycznych zasiadających
w jury. To właśnie „Idol” przyniósł mu ogromną popularność, której na-
stępstwem było nagranie płyty „TOP TEN” oraz albumu autorskiego pt.
„Teraz wiem”. Ostatnio zespół wydał trzeci już krążek -„Remedium”,
z którego piosenki stały się już przebojami rozgłośni radiowych.

PePe
● s. 8

Szymon Wydra 
& Carpe Diem

Gwiazdą tegorocznego pikniku będzie Szy-
mon Wydra, który wraz ze swoim zespołem
Carpe Diem zagra 1 czerwca o godz. 20
w Parku Miejskim w Piasecznie.

CHOJNOWSKA 
MAJÓWKA

W dniu 31 maja w godzinach 16.00 - 21.00 na
placu przy OSP w Chojnowie, ul. Klonowa 16,
odbędzie się piknik organizowany przez
mieszkańców Chojnowa i okolic.

W programie przewidziano
atrakcje dla dzieci w postaci kon-
kursu plastycznego z nagrodami
oraz specjalnego programu pn.
„Bajkowa dyskoteczka”. Dorośli
będą mogli rozegrać mecz piłki
siatkowej oraz wziąć udział w pro-

gramie artystycznym z potańców-
ką. Klub Seniora przeprowadzi lo-
terię fantową. Wystąpi również
zespół Leśne Echo oraz odbędą się
pokazy strażackie. Serdecznie za-
praszamy.

1 czerwca - boisko przy 
ul. Pionierów 

w Zalesiu Górnym

12.30 - III Turniej piłkarski 
HUBERTUS CUP 2008

13.00 - I Szachowe Mistrzostwa
Zalesia Górnego

14.00 - VII Bieg przełajowy 
św. Huberta 

Zapisy na wszystkie konkurencje
od godz. 11.00 

W programie również: 
12.00 Przedszkole P7 i TU - występy dzieci 
12.30 Szkoła Podstawowa - pokaz tańca
13.00 Gimnazjum przedstawia
14.00 Występy Szkoły Muzycznej MAESTRO pt. „Polskie przeboje”
15.00 Pokazy MONOBAJKI
19.00 Losowanie głównych nagród w Wielkiej Loterii SPZG
19.30 KONCERT młodzieżowych zespołów muzycznych
Ponadto: konkurs plastyczny, lepienie z gliny, 
strzelanie z łuku, konkurs dzikiego tańca, rozrywkowy tor przeszkód,
pokaz modeli zdalnie sterowanych, pokaz psich zaprzęgów, warszta-
ty teatralne, książki za złotówkę
Wielka Loteria - cenne nagrody! 

7 czerwca 2008
Od godziny 14.00 - Polana „Zimne Doły”

W programie:
Muzyka i tańce „na dechach”

Gry, zabawy i konkursy dla dorosłych i dzieci, pokazy policji i straży
pożarnej, punkt informacyjny Nadleśnictwa Chojnów,

aukcja i loteria fantowa, grill, kuchnia polowa oraz wiele innych atrakcji

Wiosenny Festyn 
Parafii św. Jadwigi Królowej w Żabieńcu

fot. R. Chełmowski



SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZASprawozdanie z 22. sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

Sesja odbyła się 14 maja. Tra-
dycyjnie, w pierwszej kolejności
radni wprowadzali zmiany do 
budżetu. Przeznaczyli 28,5 tys. zł
na analizę sposobu organizacji
i funkcjonowania szkół prowadzo-
nych przez gminę oraz, na jej pod-
stawie, przygotowanie propozycji
standaryzacji zatrudnienia w szko-
łach. Rada zdecydowała o wyko-
naniu nawierzchni asfaltowej ul.
Południowej w Głoskowie (pomię-
dzy ul. Parkową a Kolejową) wraz
z podbudową i odwodnieniem.
Gmina otrzymała z Narodowego
Centrum Kultury w Warszawie 1,9
tys. zł na rozwój chóru szkolnego
przy Zespole Szkół Publicznych
w Piasecznie. Prawie 59 tys. zł
radni przeznaczyli na wykonanie
wentylacji i klimatyzacji w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury. 

Rada upoważniła burmistrza
do zaciągnięcia zobowiązań w za-
kresie bieżących wydatków zwią-
zanych z projektem „Efektywny
energetycznie zintegrowany roz-
wój urbanistyczny”. 

Radni podjęli uchwałę o utwo-
rzeniu Przedszkola nr 11 w Pia-
secznie przy ul. Nefrytowej 14.
Przyjęli także statut nowego
przedszkola. 

Określone zostały nowe wzo-
ry druków deklaracji podatko-
wych. Dotychczasowe formularze
zachowają ważność do wyczer-
pania zapasów. 

Radni oddalili odwołania pani
Teresy Biniek dotyczące przekaza-
nia Powiatowemu Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego w Piasecz-
nie do rozpatrzenia sprawy bloko-
wania przez burmistrza miasta
i gminy Piaseczno postępowania
w sprawie budowy jezdni ul. Tuli-
panów oraz wybudowania słupka,
dwóch studzienek telefonicznych
i przeprowadzenia kabli wzdłuż
ogrodzenia wnioskodawczyni. 

Do kategorii dróg gminnych
zaliczone zostały: 
- ulica dojazdowa w Mieszko-
wie (bez nazwy), odchodząca
w kierunku zachodnim od 
ul. Malinowej, a następnie skrę-
cająca w kierunku południowym
do ul. Szklarniowej; 
- fragment ulicy Malinowej
w Mieszkowie, odchodzący w kie-
runku zachodnim od zbiegu ulic

Ustronie i Malinowej, a następnie
przedłużenie tej ulicy do granicy
gminy Piaseczno, do ul. Granicznej; 
- ulica Ustronie w Mieszkowie,
na odcinku od ul. Szklarniowej
do ul. Traktowej; 
- ciąg komunikacyjny, będący prze-
dłużeniem w kierunku wschodnim
ulicy Szklarniowej, na odcinku od
ul. Ustronie do ul. Traktowej; 
- ciąg komunikacyjny stanowiący
ulicę Traktową na odcinku od gra-
nicy gminy Piaseczno (od ul. Gra-
nicznej) do drogi powiatowej nr
01341 w Głoskowie; 
- ciągi komunikacyjne publiczne
w Piasecznie, w obszarze urbani-
stycznym wyznaczonym od zacho-
du, północy i wschodu granicą ad-
ministracyjną z gmina Lesznowola
oraz od południa osią istniejącej ul.
Orężnej, oznaczone w miejscowym
planie zagospodarowania prze-
strzennego symbolem: 3KDD
i 9 KDD (projektowane ulice dojaz-
dowe) oraz 2KDD (będącą przedłu-
żeniem drogi dojazdowej, gminnej). 

Nadano nazwę Bulwar Zacho-
dzącego Słońca drodze wewnętrz-
nej, prywatnej, odchodzącej
w kierunku zachodnim od ulicy
Sielskiej w Siedliskach. 

Radni zdecydowali o przystą-
pieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części Pia-
seczna (obszaru wyznaczonego od
zachodu, północy i wschodu gra-
nicą administracyjną z gminą
Lesznowola oraz od południa osią
istniejącej ul. Orężnej). 

Odrzucona została skarga do-
tycząca naruszenia interesu praw-
nego pana Juliusza Szczęsnego
w związku z zatwierdzeniem
przez Radę Miejską miejscowego
planu zagospodarowania prze-
strzennego części Piaseczna dla
obszaru ograniczonego ulicami
Pomorską, Konopnickiej, Reduto-
wą, Graniczną, przedłużeniem ul.
Granicznej do al. Brzóz, rzeką Je-
ziorką, torami Kolei Radomskiej
i ul. Sienkiewicza Etap I.

Określono górne stawki opłat
ponoszonych przez właścicieli nie-
ruchomości za odbiór odpadów
komunalnych (patrz tabela). Gór-
na stawka za odbiór i transport
nieczystości ciekłych wynosi 16 zł
brutto za 1 m sześc. 
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Górne stawki opłat za odbiór odpadów

Radni wyrazili zgodę na sprzedaż:
- lokalu w budynku położonym
w Piasecznie przy ul. Młynarskiej
8 na rzecz najemcy tego lokalu
wraz z oddaniem w użytkowanie
wieczyste ułamkowej części grun-
tu przynależnego do lokalu; 
- działek położonych w Piasecz-
nie przy ul. Derdowskiego,
Iwaszkiewicza, Sosnowej i Cyr-
konii, zabudowanych budynkami
mieszkalnym na rzecz użytkow-
ników wieczystych; 
- działki o pow. 442 m kw., poło-
żonej w Żabieńcu, zabudowanej
budynkiem mieszkalnym na rzecz
użytkownika wieczystego; 
- niezabudowanej działki o pow.
1279 mkw., położonej w Józefo-
sławiu przy ul. Geodetów, na
rzecz użytkownika wieczystego; 

- działki o pow. 64 m kw., poło-
żonej w Piasecznie przy ul. Mły-
narskiej, zabudowanej pawilo-
nem handlowym na rzecz użyt-
kownika wieczystego. 

Zgodzili się również na zawar-
cie przez gminę umowy na okres
10 lat z Nadleśnictwem Chojnów,
dotyczącej wydzierżawienia przez
gminę działek o powierzchni 252
m kw., położonych na obszarze
leśnictwa Dobiesz, z przeznacze-
niem pod budowę i eksploatację
wodociągu. 

Rada uchwaliła nowe cenniki
sprzedaży miejsc do pochówku
na Cmentarzu Komunalnym
w Piasecznie. 

Określone zostały także wyso-
kości stawek opłaty targowej na
terenie gminy (patrz ramka). 

Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przedstawia radnym
sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami Rady. Poniżej przedstawiamy zarys
najważniejszych spraw i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo
zajmowali się od 23 kwietnia do 14 maja 2008 r.

Przy sprzedaży płodów rolnych nieprzetworzonych: 
Sprzedaż dokonywana z łóżek, stolików, straganów, z ziemi itp. 

- stoisko pojedyncze o pow. do 2,0 m kw.     5,00 zł
- stoisko podwójne o pow. do 4,0 m kw. 10,00 zł

Sprzedaż dokonywana bezpośrednio z: 
- samochodu osobowego, bagażowego, przyczepy, wozu 20,00 zł 
- samochodu ciężarowego 30,00 zł 

Przy sprzedaży artykułów spożywczych przetworzonych i przemysłowych:
Sprzedaż dokonywana z łóżek, stolików, straganów, z ziemi itp. 

- stoisko pojedyncze o pow. do 2,0 m kw. 10,00 zł
- stoisko podwójne o pow. do 4,0 m kw. 20,00 zł

Sprzedaż dokonywana bezpośrednio z samochodu osobowego, 
bagażowego, przyczepy 20,00 zł

Sprzedaż mebli, stolarki, sprzętu AGD, rowerów, elementów
ogrodzeniowych, węgla, dywanów: 
- z samochodu ciężarowego o ładowności do 2,5 ton 30,00 zł
- z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 2,5 tony 50,00 zł
- zajęcie stanowiska dodatkowego o powierzchni do 15,0 mkw. 15,00 zł

Sprzedaż pieczywa i ciast z samochodu przystosowanego do handlu 20,00 zł
Sprzedaż mięsa i wędlin 40,00 zł
Sprzedaż artykułów spożywczych -gastronomicznych z wózka 15,00 zł
Opłaty pobierane zaliczkowo przy wjeździe na targowisko 20,00 zł

osób handlujących
Opłata za wjazd na parking na terenie targowiska (miejsce wyznaczone) 

- samochodów osobowych 5,00 zł
- samochodów ciężarowych o ładowności do 1 tony 5,00 zł
- samochodów ciężarowych powyżej 1 tony 5,00 zł
- samochodów dostawczych osób handlujących na targowisku 5,00 zł

Opłaty miesięczne - miejscówki:
- opłaty dla rolników 20,00 zł
- opłaty dla osób wytwarzających własne wyroby 20,00 zł
- opłaty dla osób handlujących jeden raz w tygodniu (wtorki lub piątki) 20,00 zł 
- opłaty dla osób pozostałych 35,00 zł

Opłata targowa za wykupione drugie miejsce i następne - handlujący 
płaci 50 proc. miejsca pierwszego (bazowego): 

Opłata targowa za zajęcie dodatkowego niewykupionego stanowiska - rolnicy 5,00 zł
Opłata targowa za zajęcie dodatkowego nie wykupionego stanowiska - przemysłówka 10,00 zł

Sprzedaż okolicznościowa artykułów:
- opłata za choinki cięte, w doniczkach i sztuczne 50,00 zł
- opłata za gałązki choinkowe, kartki świąteczne 10,00 zł
- opłata za wieńce, kwiaty, znicze, świece, stroiki 30,00 zł

Wysokości opłat targowych na terenie gminy

Burmistrz zatwierdził 
przetargi na: 

remont nawierzchni dróg grun-
towych ul. Orzechowej w Rober-
cinie i ul. Jeżynowej w Woli Goł-
kowskiej. Wykonawca -Przedsię-
biorstwo Usługowo-Remontowe
EWBUD Ewelina Kościuk-Fol
z Działek Suskowolskich, za cenę
230 613,79 zł; 

wykonanie robót murarsko-k-
amieniarskich wraz z czynnościami
pogrzebowymi na Cmentarzu Ko-
munalnym w Piasecznie. Wyko-
nawca -Zakład Kamieniarski Da-
riusz Długołęcki z Piaseczna; 

dostawę samochodu osobowe-
go na potrzeby Zespołu Ekono-
miczno-Administracyjnego Szkół
w Piasecznie. Renault Retail Group
Warszawa Sp. z o. o. z Warszawy,
za cenę 104 175,89 zł; 

budowę boiska ze sztucznej tra-
wy na terenie Szkoły Podstawowej
w Złotokłosie przy ul. Traugutta.
Wykonawca firma Gardenia Sport
Sp. z o. o. z Warszawy, za cenę
723 508,96 zł; 

wykonanie remontu parteru bu-
dynku Przychodni Rejonowej nr
1 w Piasecznie przy ul. Fabrycznej
nr 1 -II etap. Wykonawca ZRB
Adam Konikiewicz z Piaseczna, za
cenę 387 703,53 zł; 

sporządzenie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi Głosków i Ka-
mionka. Wykonawca firma Brol
Systemy Przestrzenne z Warsza-
wy, za cenę 73 200,00 zł; 

sporządzenie miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Jesówka,

Wólka Kozodawska, Nowinki.
Wykonawca firma Brol Systemy
Przestrzenne z Warszawy, za ce-
nę 91 500,00 zł; 

sporządzenie miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Gołków.
Wykonawca firma Brol Systemy
Przestrzenne z Warszawy, za ce-
nę 109 800,00 zł. 

Burmistrz ogłosił 
przetargi na: 

przewóz osób na zawody spor-
towe na terenie Polski; 

budowę sieci cieplnej preizolo-
wanej 2 x Dn 125/225 w Piasecz-
nie pomiędzy ul. Kościelną i pla-
cem Piłsudskiego wraz z przyłą-
czami do „starej plebanii”, ratu-
sza, dawnej komendy policji oraz
budynku przy pl. Piłsudskiego 4; 

wykonanie koncepcji sali gim-
nastycznej i boisk o sztucznej na-
wierzchni oraz zagospodarowanie
terenu Liceum Ogólnokształcące-
go w Piasecznie przy ul. Chylicz-
kowskiej, a po jej zatwierdzeniu
wykonanie projektu budowlano-
-wykonawczego boisk, odwodnie-
nie boisk i terenu wokół budynku
oraz jego osuszenia; 

organizację letniego wypoczyn-
ku dla dzieci i młodzieży ze szkół
z terenu gminy Piaseczno; 

na remonty cząstkowe na-
wierzchni drogowych, usuwanie
awarii drogowych oraz profilowa-
nie dróg gminnych na terenie gmi-
ny Piaseczno; 

na remont nawierzchni ul. Prze-
mysłowej w Gołkowie, gmina Pia-
seczno; 

na wykonanie nakładki asfalto-
wej wraz z wymianą podbudowy
na ul. Geodetów, gmina Piaseczno. 

W tym okresie burmistrz
zajmował się bieżącymi
sprawami, m.in. odbyły się
następujące spotkania:
25 kwietnia - uroczyste zakoń-
czenie roku szkolnego przez trze-
cie klasy w Liceum Ogólnokształ-
cącym w Piasecznie. 
27 kwietnia - uroczyste rozstrzy-
gnięcie konkursu zorganizowane-
go pod patronatem Wojewody
Mazowieckiego. Gmina Piaseczno
zajęła I miejsce w Konkursie „Ma-
zowiecka gmina z klimatem”. 
28 kwietnia - spotkanie z zawod-
niczkami, trenerami i działaczami
KS Piaseczno z okazji awansu ko-
szykarek do I Ligi Centralnej. 
30 kwietnia - uroczyste otwarcie
Zespołu Szkół w Józefosławiu. 
3 maja - uroczystości z okazji 217.
rocznicy uchwalenia konstytucji,
trzeciomajowe biegi uliczne oraz
publiczna debata nt. rewitalizacji
centrum maista. 
8-9 maja - szkolenie zorganizo-
wane przez Wydział Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego
Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego. 
9 maja - uroczyste otwarcie wy-
stawy - P. Picasso, J. Miro i H. Ma-
tisse w Muzeum Regionalnym. 

Burmistrz przyjmuje 
interesantów w każdy 

poniedziałek po uprzednim
umówieniu spotkania. 
Tel. 0 22 701 75 88
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W kwietniu 2008 r. na terenie gminy Piaseczno odbyły się wybory soł-
tysów i rad sołeckich. Prezentujemy poniżej pełną listę nowych soł-
tysów i składy rad.

Wybory sołeckie 2008

Antoninów - Kuleszówka
Sołtys - Dorota Mroczek
1. Piotr Marczak
2. Zbigniew Sławiński
3. Andrzej Balś
4. Magdalena Węcławek
5. Renata Dębska 

Bąkówka
Sołtys - Teresa Ewa Jastrzębska
1. Tadeusz Hojda
2. Władysława Dobraszkiewicz
3. Sylwester Górski
4. Eugeniusz Majewski

Bogatki
Sołtys - Danuta Mardas
1. Beata Lis-Teofilak
2. Danuta Podsiedlik
3. Honorata Trębicka
4. Zofia Konowrocka
5. Mieczysław Rasała

Baszkówka
Sołtys - Henryka Szostak
1. Stanisław Kowalczyk
2. Jerzy Buchelt
3. Urszula Całka-Nietrzebka
4. Beata Lipska

Bobrowiec
Sołtys - Zbigniew Zawiślak
1. Zenon Zawiślak
2. Alicja Zaleska
3. Stanisław Burakowski
4. Mirosława Liwińska

Chojnów
Sołtys - Stanisław Kostaniak
1. Renata Sadowska
2. Jolanta Chmielewska
3. Monika Bartochowska -Bąk
4. Sławomir Szydłowski

Chyliczki
Sołtys - Krzysztof Dynowski
1. Monika Bukowińska
2. Hanna Lewandowska
3. Michał Olszański
4. Elżbieta Żak-Wilkołek
5. Hanna Cendrowska
6. Teresa Dąbrowska

Chylice
Sołtys - Wojciech Mika
1. Teresa Nogalska
2. Andrzej Biadasz
3. Artur Kuciel
4. Janina Hakowska
5. Jan Rybarczyk
6. Danuta Włodyga
7. Tomasz Hakowski
8. Marcin Żukowski

Gołków
Sołtys - Magdalena Rosłon
1. Tomasz Rosłon
2. Krystyna Marzec
3. Stanisław Krasuski
4. Stanisław Bodych
5. Leszek Soleski
6. Mirosława Michalak
7. Janina Paczesna
8. Bożena Kyrc

Grochowa-Pęchery
Sołtys - Beata Studenecka
1. Jerzy Telacki
2. Kazimierz Kamiński
3. Jerzy Brzostowski
4. Sławomir Pawlak

Głosków-Letnisko
Sołtys - Piotr Kowalczyk
1. Mariola Malesa
2. Dorota Kłos
3. Joanna Zieniewicz

4. Anna Krygicz-Skorek

Głosków Wieś
Sołtys - Iwona Pasieczna
1. Elżbieta Rogowska
2. Urszula Woroniecka
3. Dariusz Arcyz
4. Małgorzata Pyrka
5. Tomasz Stuczyński
6. Mieczysław Przepiórkowski

Henryków-Urocze
Sołtys - Małgorzata Gos
1. Stanisław Woźniak
2. Jerzy Purzycki
3. Zbigniew Janicki
4. Zbigniew Świercz

Jastrzębie
Sołtys - Wanda Jakubiszyn
1. Iwona Papińska
2. Piotr Jakubowski
3. Jacek Góra
4. Jarosław Malec

Jazgarzew
Sołtys - Krystyna Karolak
1. Jacek Łuczak
2. Jan Ruta
3. Bogdan Solecki
4. Piotr Nowak

Jesówka
Sołtys - Jan Lipiński
1. Bożena Dominguez
2. Katarzyna Woińska
3. Wanda Dobaczewska
4. Agnieszka Wędrychowska
5. Maciej Koprowski

Józefosław
Sołtys - Jan Dąbek
1. Krystyna Kamińska
2. Paweł Michalak
3. Krzysztof Wojciechowski
4. Tomasz Malinowski
5. Janusz Kołaciński
6. Stanisław Olczak
7. Elżbieta Gostkowska
8. Ewa Bielska

Julianów
Sołtys - Andrzej Pulwarski
1. Piotr Nalepszy
2. Silvana Bujalska
3. Hanna Krzyżewska
4. Rafał Karaś

Kamionka
Sołtys - Marianna Szelągowska
1. Michał Bator
2. Witold Kądziela
3. Marian Lenart

Łbiska
Sołtys - Sławomir Tomalski
1. Jerzy Orlik
2. Agnieszka Kaczorowska
3. Andrzej Zawadzki
4. Czesław Przygodzki

Mieszkowo
Sołtys - Teresa Stegienka
1. Wioletta Malinowska
2. Edmund Dudek
3. Aleksandra Gąsierowska
4. Agnieszka Gajownik
5. Dariusz Urbański

Orzeszyn-Pilawa
Sołtys - Jolanta Powałowska
1. Renata Semeniuk
2. Zdzisława Stenrzycka
3. Mirosław Miesiak
4. Dariusz Sinior
5. Dorota Lewandowska
6. Anna Szczepaniak

7. Marcin Dobosz
8. Jan Łagowski

Robercin
Sołtys - Waldemar Zieliński
1. Mariusz Dąbrowski
2. Józef Zieliński
3. Marcin Kowalec
4. Sławomir Podskarbi

Runów
Sołtys - Lidia Pułkownik
1. Kazimiera Kaczorowska-Szlak
2. Piotr Brynda
3. Zofia Szczepańska
4. Ewa Okraszewska
5. Małgorzata Szymańska

Siedliska
Sołtys - Julita Walczewska
1. Maria Bernacka-Rheims
2. Piotr Surudo
3. Jolanta Lewandowska
4. Elżbieta Kutera

Szczaki
Sołtys - Bernard Kiliańczyk
1. Stanisław Wiśniewski
2. Bogdan Frelich
3. Elżbieta Pietrzak
4. Ryszard Mich

Wólka Kozodawska
Sołtys - Joanna Morawska
1. Jakub Jakubowski
2. Małgorzata Pieńkowska
3. Tomasz Ściegienny
4. Agnieszka Gamdzyk

Wola Gołkowska
Sołtys - Michał Siedlec
1. Teresa Kowalska
2. Zbigniew Zawadzki
3. Tomasz Michałowski
4. Antoni Rosłon
5. Hanna Postek
6. Marian Piech

Wólka Pracka
Sołtys - Jan Sokalski
1. Andrzej Ruta
2. Witold Kiliańczyk
3. Krzysztof Samoraj
4. Józef Giefert

Zalesie Górne
Sołtys - Ewa Molenda-Stroińska
1. Łukasz Kamiński
2. Ewa Szczygielska
3. Andrzej Mogielnicki
4. Leokadia Waligóra
5. Antoni Cybulski
6. Anna Wyżykowska
7. Konrad Telakowiec
8. Jacek Dulny

Złotokłos
Sołtys - Wiesław Słowik
1. Janusz Małczyński
2. Katarzyna Sobolewska
3. Zbigniew Kontowicz
4. Jan Miszczuk
5. Józef Czarnocki
6. Wiktor Lisowicz
7. Teresa Fietkiewicz
8. Tadeusz Ziętek

Żabieniec
Sołtys - Honorata Kalicińska
1. Barbara Jankowska
2. Janina Iwańska
3. Adam Marciniak
4. Piotr Belica
5. Edyta Banasiewicz
6. Tadeusz Rak
7. Krzysztof Podgórski
8. Dorota Grzęda

Bezprzewodowy 
Autobus Internetowy 
W dniach 18-20 maja, mieszkańcy Piaseczna,
Głoskowa i Złotokłosu mieli możliwość skorzy-
stania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych
w ramach projektu „N@utobus - bezprzewodo-
wy autobus internetowy”. 

Autobus gościł w naszej gminie
przez 3 dni. W niedzielę 18 maja
stanął na placu Piłsudskiego w Pia-
secznie, a w kolejne dni przy szko-
łach w Głoskowie i Złotokłosie.

Cykl szkoleń, prowadzonych
w specjalnie przygotowanym auto-
busie obejmował zagadnienia zwią-
zane z ogólnym wykorzystaniem
możliwości komputera i dostępu do
internetu w życiu codziennym i pra-
cy zawodowej. Uczestnicy dowie-
dzieli się również, jak nawiązywać
nowe kontakty przy wykorzystaniu
komunikatorów internetowych,
oraz w jaki sposób korzystać z na-
rzędzi poczty elektronicznej.

Szkolenia cieszyły się dużym
zainteresowaniem wśród osób
w różnym wieku. Przeszkolono

łącznie 148 osób. We wtorkowe
popołudnie „n@utobus” opuścił
gminę Piaseczno i udał się do na-
szych sąsiadów z Tarczyna. 

„Świat możliwości w Twoim
zasięgu” to hasło przewodnie pro-
jektu realizowanego przez Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji we współpracy
z Fundacją Edukacji Ekonomicznej
oraz partnerami prywatnymi. Pro-
jekt ma na celu kształtowanie
świadomości technologicznej po-
przez rozwijanie umiejętności ko-
rzystania z Internetu. 

Szczegółowe informacje na te-
mat miejsc, które w najbliższym
czasie odwiedzi n@utobus, znaj-
dują się na stronie internetowej
projektu www.nautobus.gov.pl

Podczas szkolenia w Głoskowie

Express Piaseczno od września

W odpowiedzi na zapytania gminy Piaseczno firma MOBILIS, oferu-
jąca usługi transportowe jako Express Piaseczno, na spotkaniu w dniu
16 maja przedstawiła wiceburmistrzowi Zdzisławowi Lisowi swoje pro-
pozycje. Przedstawiciele firmy chcą reaktywować kursy od stacji PKP
Piaseczno do centrum Warszawy od 1 września 2008 r. po dotychcza-
sowej trasie. Zobowiązali się przedstawić do połowy czerwca kalkulację
cenową przewozów. Proponują również utrzymanie linii nocnej week-
endowej: z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę oraz jednego kursu
nocnego w tygodniu o wyznaczonej godzinie. Gmina będzie partycypo-
wać w kosztach utrzymania linii dziennej i nocnej.

Biuro Rzeczy Znalezionych
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno informuje, że w dniu 13.03.08 r.

mieszkaniec Góry Kalwarii znalazł urządzenie do odtwarzania muzyki
w formacie MP3 marki Philips nr serii SF 010536005031. Właściciel
ww. urządzenia (po okazaniu dokumentu poświadczającego jego wła-
sność) może je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Piasecznie 
ul. Kościuszki 5, pokój 36 I piętro. Informacje w tej sprawie można
uzyskać pod nr tel. 0 22 701 75 80.

fot. T. Pawlak

fot. www.expresspiaseczno.pl



Szkolny stadion przy al. Kalin
Już w czerwcu tego roku zostanie

oddany do użytku kompleks boisk
sportowych w Gimnazjum nr 2 przy 
al. Kalin w Piasecznie. Na terenie szko-
ły powstało boisko do gry w koszyków-
kę pokryte syntetyczną nawierzchnią
o wymiarach 19 x 30 m, boisko do gry
w siatkówkę o wymiarach 13 x 24 m
pokryte nawierzchnią ze sztucznej tra-
wy, pole do pchnięcia kulą oraz profe-
sjonalna prosta bieżnia lekkoatletyczna
zakończona piaskownicą do skoku
w dal. Zespół boisk posiada niezależne

oświetlenie dające możliwość prowa-
dzenia rozgrywek również po zmroku.
Dopełnieniem kompleksu jest wcze-
śniej wybudowane boisko do gry w pił-
kę nożną wyposażone w nawierzchnię
ze sztucznej trawy. Wokół wszystkich
obiektów wykonano odwodnienie te-
renu i utworzono chodniki z kostki be-
tonowej. Ustawiono ławeczki, a pozo-

stałą przestrzeń zagospodarowano zie-
lenią. Całość inwestycji pokryta ze
środków własnych gminy kosztowała
blisko 2 mln zł. 

Przedszkole w Zalesiu Dolnym
Na pierwszy kwartał 2009 roku za-

planowano oddanie czterooddziałowe-
go Przedszkola nr 8 w Zalesiu Dolnym
przy ul. Księcia Józefa. Placówka będzie
mieściła się w piętrowym budynku
z poddaszem przeznaczonym na po-
mieszczenia techniczne. Budynek za-
projektowany został na kształcie litery

„L” i składa się z dwóch odrębnych
prostopadłych do siebie części połączo-
nych łącznikiem. 

Na parterze znajdować się będą
dwie sale zajęciowe dla dwóch grup
z zapleczem sanitarnym i szatniami,
oraz kotłownia, kuchnia z zapleczem
i pomieszczenia socjalne dla nauczycie-
li. Na piętrze przewidziano dwie sale za-

jęciowe dla grup starszych z zapleczem
sanitarnym i szatniami, salę zabaw oraz
pomieszczenia biurowe wraz z gabine-
tem dyrektora i logopedy. Na poddaszu
znajdą się przestrzenie poddaszowe,
które mogą pełnić funkcje magazyno-
we. Komunikację między kondygnacja-
mi zapewni jedna klatka schodowa
umieszczona w centralnej części łączni-
ka budynku. Na zapleczu kuchennym
zostaną ustawione dwa dźwigi towaro-
we służące wyłącznie do obsługi bloku
żywieniowego. 

Cały obiekt przystosowany będzie

dla osób niepełnosprawnych a przy
głównym wejściu stanie zewnętrzna
przeszklona platforma windy. 

Inwestycja przewiduje wykonanie
nowego wjazdu i utworzenie 15
miejsc parkingowych na terenie przed-
szkola. Całkowity koszt budowy to bli-
sko 4,2 mln zł. 

Przedszkole w Głoskowie
Koniec maja 2009 r. to termin ukoń-

czenia rozbudowy istniejącego Przed-
szkola nr 6 i Filii Biblioteki Publicznej
w Głoskowie przy ul. Parkowej 8. 

Rozbudowa przewiduje rozbiórkę
istniejących dobudówek i dostawienie
do istniejącego obiektu dwukondygna-
cyjnego budynku przedszkolnego
z częściowym podpiwniczeniem. Po
dostawieniu nowej części o długości
30,5 m oraz szerokości 26 m przed-
szkole będzie mogło przyjąć łącznie

w czterech oddziałach 120 dzieci. No-
wa placówka posiadać będzie 4 sale za-
jęciowe z zapleczami sanitarnymi, go-
spodarczymi i magazynami dostępnymi
bezpośrednio z sal. Jedna z sal będzie
większa od pozostałych i przeznaczona
do zajęć ruchowych, zabaw, gimnasty-
ki i uroczystości z udziałem rodziców.
Ponadto nowy obiekt będzie posiadał
nowoczesną kuchnię z zapleczem wy-
posażonym w windę do transportu po-
siłków na piętro, niezbędne pomiesz-
czenia magazynowe, gospodarcze
i techniczne oraz sanitariaty dla perso-
nelu i sanitariaty ogólne. 

Po przeniesieniu przedszkola do
nowej części rozpocznie się przebudo-
wa istniejącego budynku, w którym na
parterze zlokalizowana będzie biblio-
teka, a na piętrze znajdą się pomiesz-

czenia admini
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Piaseczno na początku 2009 roku wzbogaci się o szereg nowych obiektów
oświatowych. Na pierwszy kwartał przyszłego roku zaplanowano otwarcie
czterooddziałowego Przedszkola nr 8 w Zalesiu Dolnym, a w drugim kwar-
tale planowane jest ukończenie prac przy rozbudowie Przedszkola nr 6 i Fi-
lii Biblioteki Publicznej w Głoskowie. W 2009 roku ma zostać ukończona
również budowa Przedszkola w Zalesiu Górnym przy ul. Młodych Wilcząt
i rozbudowa szkoły Podstawowej w Chylicach, która powiększy się o nową
stołówkę i świetlicę. Bardzo szybko posuwają się też prace przy budowie
nowego Gimnazjum w Gołkowie.

Kompleks boisk - Gimnazjum nr 2, al. Kalin

Budowa nowego przedszkola w Zalesiu Dolnym

Budowa Przedszkola nr 6 i Filii Biblioteki Publicznej w Głoskowie

Prace przy budowie przedszkola w Zalesiu Górnym

fot. Ł. Wyleziński

fot. T. Pawlak
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go, który czterokrotnie zmniejszy po-
ziom niekorzystnych dźwięków. Dodat-
kowo budynek usytuowano po przeciw-
nej stronie działki dzięki czemu zwięk-
szyła się odległość między salami przed-
szkolnymi a terenem kolei. 

Zalesiańskie przedszkole zaprojekto-
wano jako system sal zajęciowych dołą-
czanych do długiego korytarza łączące-
go wszystkie elementy budynku. W cen-
tralnej części usytuowano wejście głów-
ne z którego bezpośrednio dostępna bę-
dzie sala zajęć ruchowych oddzielona od

holu składaną ścianką. Po usunięciu
ścianki hol główny wraz z salą utworzą
przestrzeń o pow. 115 m kw., która
stworzy możliwość organizacji imprez
z udziałem rodziców. W części południo-
wej usytuowano 4 sale zajęciowe wraz
z łazienkami i magazynkami podręczny-
mi, a w części północnej wzdłuż koryta-
rza znajdować się będą pomieszczenia
administracyjne, pomieszczenia socjalne
pracowników oraz gabinety dyrektora
i logopedy. Od strony północnej dołą-
czono do budynku duży blok zwierający
całe zaplecze kuchenne, pomieszczenia
pralni oraz magazyn sprzętu ogrodowe-
go. Część administracyjno-socjalna bu-
dynku została podpiwniczona. W po-
mieszczeniach piwnicy umieszczono ko-
tłownię, wentylatornię oraz warsztat
konserwatora. 

Na terenie przedszkola zostanie
utworzonych łącznie 25 miejsc parkin-
gowych, a niezabudowany teren zosta-
nie zagospodarowany zielenią. Prace
budowlane mają zakończyć się jeszcze
w tym roku, sam obiekt rozpocznie zaś
funkcjonowanie prawdopodobnie na
początku kwietnia 2009 r. Całkowity
koszt inwestycji wyniesie blisko 7 mln zł. 

Gimnazjum w Gołkowie
Przy istniejącym zespole szkół

w Gołkowie powstaje trzypiętrowy bu-
dynek gimnazjum, w którym uczyć się
będzie mogło 180 uczniów. Na terenie
zaprojektowano również oświetlone
wielofunkcyjne boisko sportowe o wy-
miarach 66 x 33 m z nawierzchnią tra-
wiastą. Wejście do gimnazjum znajdo-
wać się będzie od strony ul. Północnej.
Zmianie ulegnie wejście do szkoły pod-
stawowej, które prowadzić będzie od ul.
Północnej równolegle do ul. Głównej.
Budynek gimnazjum połączony będzie
z budynkiem szkoły podstawowej łącz-
nikiem, a na jego dachu przygotowany
zostanie taras dla nauczycieli. Budowany
obiekt przystosowany będzie do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Wejścia do
szkoły będą posiadać podjazdy dla wóz-
ków, a w budynku między piętrami nie-

pełnosprawni będą mogli przemieszczać
się windą. Na parterze przewidziano
m.in. świetlicę, czytelnię i wypożyczalnię
książek, sale lekcyjne znajdować się bę-
dą na obu piętrach. Nowe gimnazjum
będzie miało 2146 m kw. powierzchni
użytkowej, a całkowity koszt realizacji
przedsięwzięcia wyniesie ok. 7,5 mln zł.
Prace mają zakończyć się na wiosnę
przyszłego roku. 

Rozbudowa szkoły w Chylicach
Placówka w Chylicach powiększy się

o nowy dwukondygnacyjny budynek
dostawiony do istniejącej części szkoły,
w którym na parterze przewidziano
utworzenie stołówki z zapleczem ku-
chennym, a na piętrze zlokalizowanie
świetlicy. Nowy obiekt będzie przysto-
sowany dla osób niepełnosprawnych.
Nowe wejście posiadać będzie podjazd
dla wózków i odpowiednie szerokie
dwuskrzydłowe drzwi o szerokości 160
cm. Komunikację pionową pomiędzy
piętrami zapewni nowa klatka schodowa
i umieszczona obok winda. Jedyną inge-
rencją w istniejący budynek będzie zli-
kwidowanie obecnej klatki schodowej,
a w jej miejsce utworzenie pionu sani-
tarnego przystosowanego dla osób nie-
pełnosprawnych. 

Całość inwestycji kosztować będzie
blisko 3,5 mln zł i zakończy się w II po-
łowie przyszłego roku. 

Przedszkole przy Nefrytowej
Wraz z uruchomieniem zespołu

szkół w Józefosławiu przenieśli się tam
uczniowie z filii szkoły podstawowej
przy ul. Nefrytowej. Teraz w budynku
znajdować się będzie siedziba nowo
powołanego Przedszkola nr 11 (w tym
miejscu funkcjonowało już kiedyś
przedszkole). Obecnie rozpisany został
konkurs na dyrektora placówki. W cza-
sie wakacji wyremontowane mają zo-
stać wnętrza, a we wrześniu 5-oddzia-
łowe przedszkole rozpocznie swoją
działalność. Uczęszczać będzie do nie-
go setka dzieci. 

Boisko w Złotokłosie
Przy zespole szkół w Złotokłosie po-

wstanie kolejne już w naszej gminie
boisko ze sztuczną nawierzchnią. Budo-
wa rozpoczęła się w ostatnim tygodniu
maja, prace będą trwały do końca
sierpnia, tak aby boisko mogło zostać
oddane do użytku z początkiem nowe-
go roku szkolnego. Wykonawcą inwe-
stycji o wartości 723 tys. zł jest firma
Gardenia Sport.
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Wizualizacja Gimnazjum w Gołkowie

Rozbudowa Zespołu Szkół w Chylicach

fot. T. Pawlak

fot. T. Pawlak

fot. T. Pawlak



- Niech odsłonięcie tablicy po-
święconej pamięci rodziny Bursche
stanowi ważny symbol, który przy-
pominać będzie starszym i młod-
szym pokoleniom o tych, którzy
tworzyli historię Polski, przelewa-
jąc krew po to, abyśmy dziś, świa-
domi własnej tożsamości, sami
mogli decydować o naszych losach
- powiedział na rozpoczęciu uro-
czystość burmistrz Józef Zalewski,
który podkreślał bohaterską posta-
wę rodziny o niemieckich korze-
niach i polskich sercach. 

Na początku II wojny światowej
sześciu członków rodziny Bursche,
zostało aresztowanych w różnych
okolicznościach przez gestapo.
Rodzina uznana została za wroga

narodu niemieckiego, głównie za
sprawą odmowy propozycji ger-
manizacyjnych oraz działalności
najbardziej znanego członka ro-
dziny biskupa Juliusza Bursche,
który będąc zwierzchnikiem Ko-
ścioła ewangelickiego w Polsce,
potępiał nazizm i wspierał polską
rację stanu. 

- Jesteśmy winni pamięć, szacu-
nek i wdzięczność wszystkim mę-
czennikom, wszystkim, którzy
stracili życie w trakcie obu wojen
- podkreślał Andrzej Przewoźnik,
sekretarz Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa, z którego ini-
cjatywy odsłonięto tablicę. 

Kamienna tablica, na której wid-
nieją informacje o aresztowanych
członkach rodziny Bursche, umiesz-
czona została na ogrodzeniu pose-
sji przy ul. Przesmyckiego 38. Stoi
tam przedwojenna willa z 1929
roku w której mieszkał adwokat
Alfred Bursche, a którą zaprojek-
tował jego brat Teodor. Dom był
miejscem spotkań całej rodziny,
która tworzyła elitę przedwojen-
nej inteligencji. 

Losy rodziny przywołał w swym
wystąpieniu potomek bohaterów
ksiądz Waldemar Preiss, który
wraz z Aleksandrem Bursche -
wnukiem Alfreda - zaprosił zebra-
nych na uroczystości gości do
obejrzenia rodzinnych pamiątek
wyeksponowanych w willi. 

Wcześniej arcybiskup Kazi-
mierz Nycz oraz biskup Janusz
Jagódzki odprawili krótkie mo-
dły, po zakończeniu których de-
legacje złożyły kwiaty pod odsło-
niętą tablicą. 

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

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

Rada Miejska 
rada@piaseczno.eu
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Piaseczno 
- gmina z klimatem
Gmina Piaseczno zajęła I miejsce w kategorii
miejsko-wiejskiej w konkursie „Mazowiecka
gmina z klimatem” zorganizowanym przez
wojewodę mazowieckiego z okazji obcho-
dów Dnia Ziemi 2008.

Wojewoda uznał, iż realizowane przez gminę Piaseczno działania
świadczą o dużej świadomości wagi zagadnienia, planowaniu perspek-
tywicznym, dążeniu do zapewnienia wysokiego poziomu życia miesz-
kańców, stanowiąc istotny element w globalnych działaniach zmierzają-
cych do ograniczania i łagodzenia skutków zmian klimatycznych. 

Burmistrz Piaseczna podczas festynu zorganizowanego na Polach
Mokotowskich w Warszawie odebrał z rąk wojewody dyplom oraz
nagrodę w postaci kosiarki, która przekazana zostanie jednej z pla-
cówek oświatowych na terenie gminy w uznaniu zasług w edukacji
proekologicznej. 

Festiwal przedszkolaków

Już po raz piętnasty Ośrodek Kultury w Piasecznie wraz z Refera-
tem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego zorganizował Festiwal
Piosenki Ekologicznej i Turystycznej. Tradycyjnie, dzięki gościnności
Proboszcza parafii św. Anny w Piasecznie, odbył się on w domu para-
fialnym. W czwartek, 15 maja, dzieci z 17 przedszkoli z wielkim zaan-
gażowaniem stanęły w konkursowe szranki i radośnie śpiewały o pięk-
nie przyrody i sposobach jej ochrony. Nagrodą dla każdego przedszko-
la za udział w konkursie była Wielka Encyklopedia Krasnoludków oraz
słodycze, ufundowane przez gminę Piaseczno.

Tablica ku czci rodziny Bursche

Bracia Bursche
ks. biskup dr Juliusz Bursche (1862-1942) - najbardziej znana oso-
bistość w rodzinie, przed II wojną światową był zwierzchnikiem Ko-
ścioła ewangelicko-augsburskiego w Polsce. W 1918 r. był członkiem
Tymczasowej Rady Stanu, od 1920 r. - prezesem Rady Kościołów
Ewangelickich w Polsce. W 1920 r. kierował polskim komitetem ple-
biscytowym podczas przygotowań do plebiscytu na Mazurach. Na
pierwszego biskupa wybrany został w 1937 r. Biskup Bursche pocho-
dził z rodziny o niemieckich korzeniach, jednak całym swoim życiem
i pracą stworzył wzór Polaka ewangelika, wspierającego polską rację
stanu - Bursche przeciwstawiał się m.in. germanizacyjnym dążeniom
Kościołów ewangelickich w zaborze pruskim. We wrześniu 1939 r.
nie skorzystał z możliwości wyjazdu za granicę, lecz wraz z wielką
masą Polaków ewakuował się na wschód. Jako jeden z czołowych
wrogów III Rzeszy już 3 września 1939 r. został aresztowany na te-
renie plebanii ewangelickiej w Lublinie (gdzie się ukrywał) i przewie-
ziony na przesłuchania do Radomia, a następnie do głównej siedziby
gestapo w Berlinie. Zmarł w 1942 r. z wycieńczenia w szpitalu wię-
ziennym Moabit, wielokrotnie torturowany w czasie przesłuchań

W październiku 1939 r. aresztowani zostali przez gestapo trzej bra-
cia biskupa J. Burschego: Alfred (1883-1942) - znany adwokat, Ed-
mund (1881-1940) - profesor, dziekan Wydziału Teologii Ewangelickiej
Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Teodor (1893-1965) - ceniony war-
szawski architekt. Wszyscy trzej byli więzieni na Pawiaku. Alfred i Ed-
mund zginęli w obozach koncentracyjnych. Z obozu wrócił tylko Teodor. 

Pamięć ofiar 
hitlerowskiego terroru
W środę 21 maja, w strugach deszczu, przed willą przy ul. Przesmyc-
kiego 38 oddano cześć rodzinie Bursche, której członkowie w latach
II wojny światowej, cierpieniem i śmiercią opłacili trwanie przy zasa-
dach wiary chrześcijańskiej, ideach humanizmu i lojalności wobec oj-
czyzny. W uroczystościach udział wziął m.in. arcybiskup Kazimierz
Nycz oraz biskup Kościoła ewangelickiego Janusz Jagódzki.

Obecni na uroczystości od lewej: sekretarz ROPWiM Andrzej Przewoźnik,
arcybiskup Kazimierz Nycz, burmistrz Józef Zalewski

Willa rodziny Bursche przy ul. Przesmyckiego 38

fot. M. Idaczek

fot. M. Idaczekfot. T. Pawlak
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15 lat minęło…
Chojnowski Park Krajobrazowy

Utworzony w 1993 roku Chojnowski Park Krajobrazowy ma już 15 lat.
Z okazji rocznicy, w sobotę 17 maja, Zarząd Parku zorganizował 
spotkanie na terenie szkółki leśnej połączone z rozstrzygnięciem kon-
kursów przyrodniczych dla szkół z terenu powiatu. Gościem specjal-
nym uroczystości był wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski.

W spotkaniu oprócz leśników
udział wzięli przedstawiciele samo-
rządu, Ogólnopolskiego Towarzy-
stwa Ochrony Ptaków, nauczyciele
oraz nagrodzona w konkursach
młodzież. Przybyli na teren szkółki
nadleśnictwa Chojnów goście mie-
li okazję obejrzeć plenerową wy-
stawę nagrodzonych zdjęć ptaków
oraz dowiedzieć się ciekawostek
na temat przyrody i działań
ochronnych prowadzonych przez
pracowników Parku. Przygotowa-
no specjalną prezentację o najcen-
niejszych rezerwatach i gatunkach
występujących w Parku. 

Po jej zakończeniu laureatom
obu konkursów dyplomy i nagro-
dy ufundowane przez gminę Pia-
seczno wręczył wojewoda mazo-
wiecki Jacek Kozłowski. I miejsce
w konkursie wiedzy „Ptaki Polski”
przypadło Klaudii Ramusiewicz ze
SP nr 5 w Piasecznie oraz Marci-
nowi Mrowińskiemu z Gimnazjum
w Złotokłosie. Zwycięzcami kon-
kursu fotograficznego zostali na-

tomiast: Weronika Witkowska z
SP w Złotokłosie za zdjęcie „Lądu-
jąca mewa” oraz Agata Merska
z Gimnazjum w Zalesiu Górnym,
za zdjęcie zatytułowane „Mój
przyjaciel duszek”. 

Ze strony wojewody padło za-
pewnienie, że wystawa nagrodzo-

nych zdjęć zostanie zaprezento-
wana w gmachu Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego, będące-
go równocześnie siedzibą Prezy-
denta Warszawy. Na zakończenie
pikniku skosztować można było
przygotowanej przez leśników
grochówki i kiełbasek. red.

Laureaci konkursów odebrali nagrody i wyróżnienia z rąk wojewody mazowiec-
kiego Jacka Kozłowskiego i dyrektora Parku Roberta Beliny

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA DYREKTORA

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Przedszkola nr 11 
w Piasecznie ul. Nefrytowa 14

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

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

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

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adre-
sem zwrotnym, telefonem i dopiskiem 'Konkurs', w terminie do
09.06.2008 r. w sekretariacie Zespołu Ekonomiczno - Administracyjne-
go Szkół w Piasecznie, ul. Kusocińskiego 4, II piętro, pok. 212, w godz.
od 8.00 do 16.00

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy Piaseczno. 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkurso-
wego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski 

Zaproszenie na Konferencję

„Promocja Wdrażania Partnerstwa Lokalnego 
w powiecie piaseczyńskim”

5 czerwca 2008 r. w godzinach 10.00 - 14.00

Aula Niebieska - Dom Parafialny w Piasecznie
pl. Piłsudskiego 10 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Powiatowym
Urzędem Pracy w Piasecznie ul. Szkolna 20,  

tel. 0 22 757 20 28 w. 18 lub 0 22 750 27 87.

Do końca maja bez kar
W dniach 19-31 maja Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pia-

seczno tradycyjnie co roku ogłasza akcję zwrotu książek wypożyczo-
nych i niezwróconych w terminie. Właśnie teraz będzie okazja to
zrobić, a Biblioteka nie pobierze kary pieniężnej za przetrzymywanie
ich miesiącami, a nawet latami (!). Wszyscy „zapominalscy” mogą
oddawać książki bezkarnie również we wszystkich filiach Biblioteki. 

Informacja
Rada Miejska w Piasecznie w dniu
23.04.2008 r. zatwierdziła taryfy oraz
warunki rozliczeń za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę Młodzieżowej Spół-
dzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Pa-
tronat-3” w Piasecznie. Cena wody
wynosi 2,53 zł/m3 (plus VAT) oraz
opłata stała w wys. 2,00 zł miesięcznie. 

Konkurs poświęcony życiu i działalności Jana Pawła II

Bo życie ma sens
Od momentu nadania Gimnazjum nr 2 w Piasecznie imienia Jana
Pawła II społeczność szkoły corocznie wspomina życie i twórczość
Wielkiego Polaka, organizując konkursy literackie i plastyczne. 

W tym roku hasłem przewod-
nim konkursu była sentencja „Bo
życie ma sens”. W konkursie
wzięło udział 75 uczniów z dzie-
sięciu mazowieckich gimnazjów:
nr 1 oraz nr 2 w Piasecznie,
w Nowej Iwicznej, Prażmowie,
Chylicach, Zalesiu Górnym, Sule-
jówku, Nowym Dworze Mazo-
wieckim, Grodzisku Mazowiec-
kim i Górze Kalwarii. Organizato-
rzy konkursu wyznaczyli trzy ka-
tegorie konkursowe: wiersz, pro-

za i praca plastyczna. 
Honorowymi patronami konkur-

su zostali: Jego Ekscelencja ksiądz
biskup Tadeusz Pikus oraz bur-
mistrz miasta i gminy Piaseczno Jó-
zef Zalewski, którzy przekazali dla
laureatów i osób wyróżnionych al-
bumy o Janie Pawle II. Ponadto lo-
kalni sponsorzy ufundowali dla
zwycięzców cenne nagrody rze-
czowe: aparaty cyfrowe, książki
i płyty o Annie Jantar, odtwarzacze
MP4 oraz skórzane teczki. 

Tegorocznymi laureatami zostali: 

Kategoria: PROZA
I miejsce - Ewa Jóźwiak - Gimna-
zjum nr 2 - Piaseczno
II miejsce - Dominika Malarczyk -
Gimnazjum nr 2 - Piaseczno
III miejsce - Magdalena Suchodol-
ska - Gimnazjum nr 2 - Piaseczno 
III miejsce - Julia Żyła - Zalesie
Górne

Kategoria: WIERSZ
I miejsce - Alicja Walichnowska -
Gimnazjum nr 2 - Piaseczno
II miejsce - Katarzyna Cienszkow-
ska - Chylice
II miejsce - Ada Piotrowska - No-
wa Iwiczna
III miejsce - Marcin Kopyt - Gim-
nazjum nr 2 - Piaseczno

Kategoria: PRACA PLASTYCZNA
I miejsce - Szymon Staniszewski -
Chylice
II miejsce - Małgorzata Szyma-
kowska - Gimnazjum nr 1 - Pia-
seczno
II miejsce - Joanna Cudziło - Gim-
nazjum nr 2 - Piaseczno
III miejsce - Marlena Mówińska -
Gimnazjum nr 1 - Piaseczno

red.

Nagrody laureatom wręczył wiceburmistrz Bogdan Temoszczuk

fot. T. Pawlak

fot. Ł. Wyleziński
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OOśśrrooddeekk  KKuullttuurryy  ww PPiiaasseecczznniiee  --  CCZZEERRWWIIEECC  22000088
Muzeum Regionalne - pl. Piłsudskiego, tel. 0 22 737 23 99
Czynne: czwartek-piątek 10.00-18.00, sobota-niedziela 9.00-15.00
wstęp - bilet normalny 4 zł, bilet ulgowy 2 zł, w soboty WSTĘP WOLNY
muzeumpiaseczno@neostrada. pl
IMPREZY:
3 czerwca godz. 12.00 Spotkanie Klubu Seniora
6 czerwca godz. 19.00 Świeczowisko - wstęp wolny                      
10 czerwca godz. 20.00 „Stop - Klatka” - spektakl premierowy 

Teatru M.I.N -  wstęp wolny
13 czerwca godz. 20.00 Kabaret Mumio
14 czerwca godz. 17.30 Koncert Ogniska Muzycznego - soliści, 

wstęp wolny
15 czerwca godz. 17.30 Koncert Ogniska Muzycznego- zespoły, 

wstęp wolny                             
17 czerwca godz. 20.00 Wtorek Jazzowy - Krzysztof Ścierański - 

gitara basowa, Marek Raduli - gitara, 
Piotr Biskupski - perkusja, wstęp 15 zł

20-22 czerwca - PIASECZYŃSKIE TEATRALIA SOBÓTKOWE

20 czerwca godz. 20.00 „Gimpel Głupek” - Teatr Dialogu Kultur 
ZOOM  Kościół św.  Anny

godz. 21.30 „Mały Książę” - Teatr Nic Ponad 
- pl. Piłsudskiego 

godz. 22.00 „Stop Klatka” - Teatr M.I.N - Skwer Kisiela 

21 czerwca godz. 22.00 „Don Kichot” - Teatr Nic Ponad 
- parking przy Urzędzie Gminy

godz. 23.00 „ARKA” - „Teatr Ósmego Dnia” 
- boisko przy Chyliczkowskiej

22 czerwca godz. 16.00 Scena Dziecięca - scena w parku
godz. 18.00 Działania parateatralne dla dzieci  

- plener w parku
godz. 19.00 Koncert zespołu „Żywiołak” 

- scena w parku
godz. 20.00 Wyspa w parku - „SYRENADA" 

- Teatry Makata i Klinika Lalek
21.00 Ognisko Obrzędowe

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

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

TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH 
GOSiR PIASECZNO, CZERWIEC - 2008

1.06 12.00-16.00 PARK MIEJSKI „PIKNIK RODZINNY-PIASECZNO 2008”
- ZAWODY SPORTOWE

14.06 10.00-15.00 GOSIR XI GRAND PRIX PIASECZNA W 
TENISIE STOŁOWYM AMATORÓW -
2. TURNIEJ 

14.00-17.00 KS PIASECZNO MECZ PIŁKI NOŻNEJ :
„ORŁY GÓRSKIEGO” - 
REPREZENTACJA GMINY PIASECZNO

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Sikorskiego 20

Już od 20 lat Ośrodek Kultury w Pia-
secznie organizuje Piaseczyński Przegląd
Młodzieżowych Zespołów Muzycznych,
w którym zaprezentować się mogą młodzi
twórcy muzyki z całej Polski, bez ukierun-
kowania na konkretny styl czy modę.
Ważna jest muzykalność, świeżość, oso-
bowość, umiejętności, odwaga. Zakwalifi-
kowane do konkursu zespoły prezento-
wać się będą na scenie plenerowej od go-
dziny 12.00. Laureat będzie miał możli-
wość wystąpienia wieczorem przed za-
proszonym gościem - zespołem IZRAEL -
który zagra o godz. 20.

na PePe
Występ legendy polskiego reggae - zespołu IZRAEL - uświetni tego-
roczny przegląd młodzieżowych zespołów rockowych, który odbę-
dzie się w sobotę, 31 maja, w Parku Miejskim w Piasecznie.

IZRAEL - polski zespół muzyczny grający muzykę reggae. Po-
wstał w 1983 r. z inicjatywy Roberta Brylewskiego, Pawła
„Kelnera” Rozwadowskiego, Milo Kurtisa i Jarka „Gruszki”
Ptasińskiego na bazie grupy Aurora (wcześniej Brygada Kry-
zys), po odejściu z niej Tomka Lipińskiego. W 1985 drugim li-
derem obok Roberta Brylewskiego został Darek „Maleo”
Malejonek z grupy Kultura. Zespół występował m.in. na festi-
walach w Jarocinie, szybko stając się legendą i niekwestiono-
wanym liderem sceny reggae w Polsce. Zespół został rozwią-
zany w 1995 r., a reaktywował się w 2006 roku. Obecnie
pracuje nad nową płytą. Najbardziej znane piosenki grupy to:
„Idą ludzie Babilonu”, „Duchowa rewolucja”, „Płonie Babi-
lon”, „Nasza kultura”.

Gwiazda tegorocznego PePe, zespół Izreal

Kabaret MUMIO
Jeden z najpopularniejszych kabaretów młodego pokolenia
kultowy Kabaret Mumio wystąpi 13 czerwca o godz. 20 w
Ośrodku Kultury w Piasecznie.

MUMIO jest autorskim
przedstawieniem Teatru Epty-a
(obecnie występującego jako
MUMIO), opartym na własnych
tekstach i muzyce. W skład po-
chodzącej z Katowic grupy wcho-
dzą Jadwiga Basińska, Dariusz
Basiński i Jacek Borusiński,
a w spektaklu „Lutownica, ale nie
pistoletowa tylko taka kolba” zo-
baczyć możemy także Jarka Janu-

szewicza. Grupa ma na swoim
koncie wspaniałe spektakle, pełne
znakomitego poczucia humoru,
a wręcz ocierające się o granice
absurdu. Forma wykonywana
przez Mumio nie jest do końca
określona, ale na pewno poprzez
swoją paranoidalność nie pozwa-
lają nawet najmniej obeznanym
widzom pomylić ich z jakąkolwiek
inną formacją. Swoją wielką po-

pularność zawdzięczają przede
wszystkim udziale w zabawnych 
i niekonwencjonalnych skeczach
będących reklamą jednej z sieci
telefonii komórkowej. 

Bilety w cenie 35 zł dostępne są
tylko w przedsprzedaży. 

Rezerwacja biletów 
0 22 756 76 00, 
0 22 735 24 06, 

biuro@kulturalni.pl

(piątek)

(sobota)

(niedziela)

Kabaret Mumio: od lewej, Jacek Borusiński, Dariusz Basiński i Jadwiga Basińska

fot. D. Świerczek

fot. www.mumio.art.pl

Najlepsza wsród nauczycieli
Renata Antropik, nauczy-

cielka wychowania fizycznego
z Gimnazjum nr 2 w Piasecz-
nie obroniła tytuł Mistrza Pol-
ski Pracowników Oświaty
w Maratonie. Bieg był zorga-
nizowany w ramach 26. Mię-
dzynarodowego Maratonu
Toruńskiego, w którym pani
Renata zajęła 4 miejsce
w ogólnej klasyfikacji, zaś
2 miejsce w swojej kategorii
wiekowej. Występ zawodnicz-
ki wspierała gmina Piaseczno.

Kolejka Piaseczyńska zaprasza
Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa kursuje re-

gularnie w każdą niedzielę na trasie Piaseczno -
Tarczyn - Piaseczno. Odjeżdża ze stacji przy ul.
Sienkiewicza o godz. 11.00, a wraca na godz.
16.00. Pociągi specjalne na zamówienie kursują
w dowolny dzień tygodnia w godzinach uzgod-
nionych indywidualnie. Szczegółowe informacje
można uzyskać pod nr tel. 022 756 76 38, 0 607
155 188 i na stronie www.kolejka-piaseczno.com

Cennik biletów i opłat Piaseczyńskiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej
Bilet normalny - 20 zł
Bilet ulgowy (dla dzieci i młodzieży od lat 4 do 17) - 10 zł
Bilet bagażowy (rower, motor itp.) - 8 zł
Przewóz dzieci do lat 3 i wózków dziecięcych - bezpłatnie


