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Kamień pod komendę
Rosną mury Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. W środę 23 lipca
przy ulicy Kościelnej, gdzie prowadzona jest budowa, odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego. Na uroczystości obecni byli
przedstawiciele rządu, parlamentu, władz policji oraz samorządowcy
z terenu całego powiatu piaseczyńskiego. Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał Jego Eminencja Ksiądz Biskup Marian Duś.
- Nowy budynek nie jest budowany dla wygody policjantów, jest
budowany po to, aby mieli przyzwoite warunki do wydajnej pracy.
Utrzymanie porządku publicznego
jest przecież podstawowym warunkiem funkcjonowania naszej społeczności, a efekty pracy policji
wpływają na życie społeczne i ekonomiczne mieszkańców - powiedział
w swoim przemówieniu gospodarz

uroczystości burmistrz miasta i gminy Piaseczno Józef Zalewski.
Budowa komendy jest dowodem na to, że dzięki współpracy
i porozumieniu, wspólnymi siłami
można pokonać trudności jakie stoją przed realizowaniem tak ogromnych i kosztownych inwestycji.
W związku z brakiem odpowiednich
funduszy w kasie starostwa, ciężar
finansowy powiatowej inwestycji
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Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał Jego Eminecja Ks. Biskup Marian Duś

wzięła na siebie
gmina Piaseczno
oraz Komenda
Stołeczna Policji.
Na dowód uznania samorządowej inicjatywy
obecny na uroczystości wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Leszek
Ciećwierz wręczył
burmistrzowi
Józefowi Zalewskiemu brązowy
medal za zasługi Komendant Powiatowy Policji Krzysztof Osypiuk
dla policji.
i Burmistrz Józef Zalewski wmurowują kamień węgielny
Po odczytaniu aktu erekcyjponad 200 pomieszczeń, a pracować
nego zaproszeni na uroczystość ho- tam będzie 240 osób.
norowi goście złożyli pod nim podtekst i zdjęcia Łukasz Wyleziński
pisy a następnie dokonali symbolicznego wmurowania dokumentu.
Całkowity koszt związany z budową i wyposażeniem budynku
szacowany jest na 14-15 mln zł. Stan
surowy zamknięty budynku gotowy
ma być jesienią. Koszt 4,26 mln zł,
pokryty zostanie w połowie przez
gminę Piaseczno i KSP. Czterokondygnacyjny, podpiwniczony
budynek o łącznej powierzchni
4170 m kw, wyglądać ma imponująco. Zaprojektowanych jest w nim

Sto lat OSP

Sport, Kultura

● s. 8

Oficjalne obchody setnej rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasecznie odbyły się w sobotę 28 czerwca przed budynkiem straży na ulicy Puławskiej,
który jest strażnicą OSP od samego początku jej powstania. Uroczystość rozpoczęła się w kościele św. Anny mszą świętą, którą w intencji strażaków odprawił ksiądz dziekan Tadeusz Sowa. W oficjalnych obchodach udział wzięły delegacje strażaków z całej
gminy oraz gmin sąsiednich, jak również zawodowi strażacy z jednostki w Piasecznie
oraz goście honorowi.
czytaj str. 5

gazeta dostępna jest też
w formacie pdf
na stronie
www.gmina-piaseczno.pl
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SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA

Sprawozdanie z 12. sesji Rady Miejskiej
Sesję, która odbyła się 3 lipca,
otworzył i prowadził przewodniczący
Rady Miejskiej Józef Wierzchowski. Po
przyjęciu protokołu z 10. i 11. sesji
sprawozdanie z prac kierownictwa
przedstawił burmistrz Józef Zalewski.
Przed rozpoczęciem części uchwałodawczej burmistrz odczytał na forum
rady podziękowania dla radnej Grażyny
Orłowskiej, nadesłane z niewielkiej
szkoły w Kotlinie Kłodzkiej za pomoc
udzieloną po powodzi w 2001 roku.
Pierwszy punkt obrad, dotyczący
przejęcia przez gminę zadań związanych
z prowadzeniem Liceum Ogólnokształcącego im. I Dywizji Kościuszkowskiej,
był zarazem najbardziej emocjonującą
częścią sesji. Blisko dwie godziny,
w obecności dyrekcji szkoły, radni wysuwali argumenty za przejęciem szkoły
i przeciw temu. O ile w wymiarze edukacyjnym nie budziło wątpliwości, że
w Piasecznie potrzebne jest dobrze
funkcjonujące liceum, to rozbieżności
zdań wśród radnych wzbudzały kwestie
czysto ekonomiczne. Część radnych
wyraziła pogląd, że prowadzenie przez
gminę kolejnej tak dużej placówki

oświatowej będzie zbyt kosztowne i odbije się na innych gminnych inwestycjach. Ostatecznie po wprowadzonej
poprawce mówiącej, że gmina przejmie
od powiatu nie tylko zadania z zakresu
prowadzenia liceum, ale i majątek przy
ul. Chyliczkowskiej 17, radni w większości zagłosowali za przejęciem przez
gminę szkoły średniej. (czyt. poniżej)
Następnym obszernym punktem
obrad, który przeciągnął się do godzin popołudniowych, było głosowanie nad poprawkami do nowego statutu gminy Piaseczno. Po głosowaniach nad poszczególnymi paragrafami nowy statut gminy Piaseczno rada
przyjęła jednogłośnie.
W dalszej części sesji przyjęto
zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi
Kamionka, części wsi Wólka Pracka Zawady oraz planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego
miasta Piaseczna.
Rada podjęła uchwałę o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej
w wysokości dwóch milionów złotych ze środków Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
z przeznaczeniem na budowę kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej dla
Zalesia Dolnego. Pożyczka spłacana
będzie w latach 2004-2010 w kwartalnych ratach z dochodów własnych
gminy. W kolejnej uchwale radni
zmienili też limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Rada rozpatrzyła na koniec skargi
mieszkańców Piaseczna pod adresem
Rady Miejskiej w sprawie naruszenia
przepisów prawa, następnie podjęła
uchwałę o zakupie działki z przeznaczeniem na drogę gminną oraz nadała nazwy ulicom: Atlantydy w Chyliczkach, Pachnącego Groszku w Józefosławiau, Złotych Piasków w Kuleszówce, Królowej Bony w Łbiskach. Zmieniono też dotychczasowe
nazwy ulic: z Rumiankowej na Redutową w Piasecznie oraz z Bagiennej
na Leśnych Kwiatów w Jesówce.
Po wolnych wnioskach i odpowiedziach na interpelacje sesję zakończono.

Liceum bliżej gminy
Jeśli na sierpniowej sesji radni powiatowi zaakceptują treść umowy pomiędzy
starostwem a gminą Piaseczno, to już od września Liceum Ogólnokształcące im.
I Dywizji Kościuszkowskiej z ulicy Chyliczkowskiej wróci po pięciu latach pod
skrzydła gminy.
Z prośbą o przyjęcie od powiatu zadania z zakresu prowadzenia liceum z ul. Chyliczkowskiej zwrócił się do władz Piaseczna sam starosta, który przyznał w liście skierowanym do
przewodniczącego Rady Miejskiej, iż utrzymanie szkół średnich na terenie powiatu piaseczyńskiego przerasta możliwości
finansowe starostwa. Entuzjastycznie do pomysłu powrotu
w gminne struktury organizacyjne
odnieśli się nauczyciele i dyrekcja
samego liceum. W celu omówienia warunków przejęcia i prowadzenia szkoły przez gminę przedstawiciele rady pedagogicznej
spotkali się 24 czerwca ze starostą, członkami zarządu powiatu
oraz burmistrzem i przewodniczącym Rady Miejskiej. Strony
doszły do wstępnego porozumienia, jednak decyzję o przekazaniu
przez
powiat
kompetencji
w sprawie zarządzania szkołą
gminie podjąć musieli uchwałą
zarówno radni gminni, jak i powiatowi.
Sprawa szkoły omawiana na
sesji Rady Miejskiej wzbudziła
wiele emocji. Podczas blisko
dwugodzinnej dyskusji swoje zdanie wyrazili niemal wszyscy radni.
Nikt nie miał wątpliwości, że inwestycje w oświatę są potrzebne,
a liceum potrzebuje pomocy finansowej, by odbudować swoją
wysoką pozycję na edukacyjnym
rynku. Rozbieżności zdań wśród

fot. Ł.W.

radnych wzbudziły jednak kwestie czysto ekonomiczne. Część
radnych wyraziła pogląd, że prowadzenie przez gminę kolejnej
tak dużej placówki oświatowej
będzie zbyt kosztowne i odbije się
na innych gminnych inwestycjach. Do tych radnych apelował
burmistrz, który zachęcał do inwestycji w oświatę. Ostatecznie
po wprowadzonej przez burmistrza poprawce, mówiącej, że
gmina przejmie od powiatu nie
tylko zadania z zakresu prowadzenia liceum, ale i majątek przy
ul. Chyliczkowskiej 17, radni
w większości zagłosowali za przejęciem przez gminę szkoły średniej.
Tego samego dnia nad uchwałą w sprawie przekazania gminie
liceum debatowali też radni powiatowi. Wyrazili oni na to zgodę, jednak ich uchwała nie zawie-
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rała poprawki dotyczącej przekazania wraz z kompetencjami majątku szkoły, dlatego radni zastrzegli sobie prawo do ostatecznej akceptacji porozumienia na
najbliższej sierpniowej sesji.
Dlaczego rada pedagogiczna i dyrekcja LO w Piasecznie chcą, aby ich organem
prowadzącym była gmina,
a nie starostwo?
Barbara Chwedczuk - wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. I Dywizji Kościuszkowskiej:
Odpowiedź na to pytanie
jest oczywista. Nasza szkoła od
lat pracuje na swój wizerunek
w środowisku. Możemy pochwalić się sukcesami w konkursach i olimpiadach. Nasi
uczniowie dostają się na dzien-

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 w okresie od 12 czerwca do
3 lipca 2003 roku.
W okresie tym burmistrz wydał 35 zarządzeń, m. in. w sprawie:
zatwierdzenia przetargu na organizację letniego wypoczynku dla dzieci
z rodzin patologicznych ze szkół z terenu gminy Piaseczno, wykonawca - Przedsiębiorstwo
Turystyki i Usług „FIZTUR” sp. z o. o.
z Płocka za cenę ryczałtową brutto 515 zł za
pobyt jednego uczestnika na kolonii;
zatwierdzenia przetargu na budowę 3 sztuk przyłączy kanalizacyjno-sanitarnych w ulicy Nadarzyńskiej, wykonawca - firma zakładu usługowo-wykonawczego sieci uzbrojenia terenu za cenę ryczałtową brutto 29.960,00 zł;
zatwierdzenia przetargu na budowę odcinka al. Kalin na długości 171
m. b. o szerokości jezdni 7,0 m. b., o nawierzchni trzywarstwowej bitumicznej
z chodnikami i ścieżką rowerową z kostki
brukowej i budowę ul. Wrzosowej o szerokości jezdni 5,0 m. b., o nawierzchni
z kostki brukowej na długości 132,7 m.
b., wykonawca - firma FAL-BRUK B. B.
Z. Falenta sp. jawna z Warszawy ul. Sarabandy 42 za cenę ryczałtową brutto
531.100,92 zł;
zatwierdzenia przetargu na budowę parkingów, dróg wew., chodników
z kostki brukowej oraz ogrodzenie terenu
działki budowanego gimnazjum przy al.
Kalin w Piasecznie, wykonawca - firma
Zakład Usług Brukarskich ADROG sp.
jawna z Warszawy, za cenę ryczałtową
brutto 311.040,68 zł;
zatwierdzenia przetargu na wykonanie remontu dachu budynku głównego na terenie oczyszczalni ścieków sanitarnych w Piasecznie ul. Żeromskiego 39,
wykonawca - firma BILBUD H. B. K. Figurscy, Zakole 8, Raszyn-Rybie, za cenę
ryczałtową brutto 27.801,22 zł;
unieważnienia przetargu na wykonanie remontu dachu budynku oczyszczalni ścieków sanitarnych w Złotokłosie.
Złożone oferty nie spełniały wymogów
specyfikacji.
17 czerwca na naradzie kierowniczej
została omówiona koncepcja przebudowy
drogi nr 79 opracowana przez DRO-KONSULT.
24 czerwca burmistrz, przewodniczący Rady Miejskiej, przewodniczący komisji oświaty RM oraz starosta i członkowie
zarządu powiatu spotkali się z dyrekcją
i przedstawicielami rady pedagogicznej
Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie
w sprawie przejęcia od powiatu i popro-

ne, bezpłatne studia wyższe.
Przez kilka lat liceum było prowadzone przez gminę. Dokonano wówczas rozbudowy placówki, wprowadzono także
programy autorskie wymagające dodatkowych nakładów finansowych.
Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego nie
dysponuje
wystarczającymi
środkami, aby utrzymać w liceum konkurencyjny wobec
szkół warszawskich poziom
kształcenia. Trzy lata to bardzo
krótki czas na przygotowanie
do matury. Tylko ścisła współpraca z gimnazjami i właściwie
zbudowana oferta edukacyjna
mogą zapewnić sukces naszej
młodzieży i zatrzymać tych

wadzenia LO przez gminę Piaseczno.
Na naradzie kierowniczej 24 czerwca
ustalono, że gmina będzie dotować cenę
wody warszawskiej dla odbiorców indywidualnych, która ma wynosić 2,05 zł. Dotacja będzie obowiązywać z dniem wejścia
w życie nowych stawek, tj. od 1 października br.
Omówiono też projekty uchwał Rady
Miejskiej przygotowane przez poszczególne wydziały na sesję Rady.
25 czerwca burmistrz, przewodniczący Rady Miejskiej, radni oraz wicestarosta
i członkowie zarządu powiatu i przedstawiciele firm z terenu Piaseczna wzięli
udział w spotkaniu z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
nt. przebudowy ulicy Puławskiej od granic
Warszawy do skrzyżowania z ul. Energetyczną. Od skrzyżowania z ul. Energetyczną do Góry Kalwarii przebudowę poprowadzi Generalna Dyrekcja.
W Starostwie Powiatowym w Piasecznie odbyło się seminarium dyskusyjne nt.
strategii rozwoju powiatu piaseczyńskiego, w którym uczestniczył pełnomocnik
burmistrza ds. integracji europejskiej
i współpracy gospodarczej.
28 czerwca burmistrz i radni wzięli udział
w uroczystości z okazji 100-lecia OSP
Piaseczno.
Wiceburmistrz uczestniczył w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3”.
1 lipca burmistrz był na uroczystym
ogłoszeniu wyników rankingu „Złota Setka Samorządów” organizowanym przez
Centrum Badań Regionalnych i redakcję
„Rzeczpospolitej”.
Ponadto burmistrz na bieżąco rozpatruje wnioski o rozłożenie na raty czynszów dzierżawnych i przedłużenie umów
dzierżaw oraz wnioski podmiotów gospodarczych o umorzenie lub rozłożenie na
raty należności podatkowych, pozwolenia
na sprzedaż alkoholu itp.
Omawiane są na bieżąco wnioski komisji problemowych RM - informacja pisemna o podjętych czynnościach związanych z tymi wnioskami przedkładana jest
przewodniczącemu Rady Miejskiej.
Interesantów burmistrz przyjmuje w każdy poniedziałek po
uprzednim umówieniu spotkania.
Tel. 70 17 588.

uczniów, których kuszą szkoły
warszawskie. Obserwując politykę oświatową gminy, jesteśmy przekonani, że szkoła może bardzo dużo zyskać. Najważniejsze jest dla nas dobro
uczniów. Skoro w trosce o dobro młodzieży starosta wystąpił
do burmistrza gminy Piaseczno
o przejęcie liceum, to myślę, iż
jest to dowód na to, ze władze
dostrzegają wagę problemu.
Cieszy nas, że zarówno radni
gminy, jak i powiatu odnieśli
się do całej sprawy bardzo
życzliwie, i mam nadzieję, że
wkrótce porozumienie zostanie
ostatecznie sfinalizowane i od
1 września staniemy się szkołą
gminną.
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Po raz czwarty w Złotej Setce
Już po raz czwarty z rzędu Piaseczno znalazło się na liście Złotej
Setki Samorządów - rankingu najlepszych gmin w Polsce przeprowadzanym przez dziennik „Rzeczpospolita” i Centrum Badań Regionalnych. W tym roku Piaseczno uplasowało się na 46. miejscu spośród
ponad 2,5 tys. gmin w Polsce. Liderem klasyfikacji „Rzeczpospolitej”
zostało w tym roku Kołbaskowo
z województwa zachodniopomorskiego. Głównymi wskaźnikami branymi pod uwagę przy ocenie gmin
były: wielkość inwestycji w latach
2000-2003 w przeliczeniu na jednego mieszkańca, inwestycje finansowane spoza budżetu gminy i procent dochodów przeznaczonych na
inwestycje. W tym roku kryteria zostały dodatkowo rozszerzone o tzw.
aktywność społeczną, na którą składają się m. in.: frekwencja w wyborach samorządowych, liczba organi-
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zacji non profit na
terenie gminy, liczba czytelników bibliotek publicznych
i zdolność przyciągania
nowych
mieszkańców. Biorąc pod uwagę ten
ostatni wskaźnik,
Piaseczno z wynikiem 26,7 jest piątą gminą w Polsce
pod
względem
zdolności przyciągania
nowych
fot. D.P.
mieszkańców! Sukces jest tym większy, że - jak przy- Od lewej: burmistrz Józef Zalewski,
znają autorzy ran- wójt gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka-Wąsik
i Marszałek Sejmu RP Marek Borowski
kingu - nowe kryteria promują gminy
„Rzeczpospolitej” dyplomy wyróżmniejsze, w których inwestycje roz- nionym gminą wręczał Marszałek
kładają się na niewielką liczbę Seujmu RP Marek Borowski.
mieszkańców. W siedzibie redakcji
red.

Wzorowi spółdzielcy

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości 4 lipca w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym
Krajowego Związku Spółdzielczości w Miedzeszynie
odbyła się uroczystość wręczenia dorocznych nagród
i wyróżnień najlepszym polskim spółdzielcom.

fot. D.P.
Laureaci z Piaseczna, od lewej: Józef Wierzchowski i Kazimierz Grabczuk

Nowe śmietniki na
Górkach Szymona
Urząd Miasta i Gminy zakupił 15
nowych koszy na śmieci, które
zostały rozstawione na terenach
rekreacyjnych
wokół
Górek
Szymona. Nowe kosze zostały
zrobione na zamówienie, gdyż te
dostępne na rynku okazały się mało
odporne na działanie wandali.
Śmietniki mają solidną metalową
konstrukcję, a z zewnętrz pokryte są

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń spółdzielców z różnych
branż z terenu całej Polski. Prestiżową nagrodę, statuetkę Menedżera Spółdzielcy otrzymał Kazimierz Grabczuk, prezes Banku Spółdzielczego w Piasecznie. Jest on dwunastą osobą wyróżnioną w konkursie, który od pięciu
lat organizuje wydawany przez Krajową Radę Spółdzielców magazyn „Tęcza”. W tym roku do konkursu, który wyłaniać ma spółdzielczych liderów
w Polsce, stanęło blisko trzystu kandydatów zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Prestiżową nagrodę Prymusa 2003 otrzymał Józef Wierzchowski, który
jako przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie, a zarazem prezes Spółdzielni Młodzieżowej pełnił na spotkaniu podwójną rolę reprezentacyjną.
Nagrody laureatom wręczał marszałek Senatu RP Longin Pastusiak.

deskami. Kosze będą regularnie
opróżniane, w sezonie - codziennie.
Na Górkach Szymona zostały także
naprawione toalety i zamontowana
blokada wjazdowa. W najbliższych
dniach od strony ulicy Polnej i alei
Brzóz pojawią się też drogowskazy
do toalet i tablice informacyjne.
Cały teren będzie też sprzątany po
każdym weekendzie.

50 lat razem
Państwo Anna i Witalis Hoppe
obchodzili 29 czerwca jubileusz
pięćdziesięciolecia trwania związku małżeńskiego. Pan Witalis od
lat aktywnie uczestniczy w życiu
społecznym Piaseczna. Członek
„Szarych Szeregów” i żołnierz batalionu „Zośka”, ranny podczas
Powstania Warszawskiego jest
Członkiem Zarządu Koła Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych w Piasecznie oraz przewodniczącym
Komisji Miejsc Pamięci Narodowej w naszej gminie. Jubilatom
życzymy dużo zdrowia oraz kolejnych, pięknych rocznic.

fot. D.P.
Statuetkę Józefowi Wierzchowskiemu wręcza Marszałek Senatu RP Longin Pastusiak

Walne zebranie spółdzielców
Jubilaci z rodziną i przyjacółmi

Kanalizacja na Energetycznej Droga przy gimnazjum
Trwają prac nad wymianą
starej kanalizacji ciśnieniowo-tłocznej o niewystarczającym
przekroju na kanalizację grawitacyjną o większej średnicy. Jest
to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w zeszłym roku. W poprzednim roku wykonano 260
metrów kanalizacji od ul. Rubinowej do Granitowej, w tym ro-

ku wykonuje się odcinek 420
metrów od ul. Granitowej do ul.
Wilanowskiej. Koszt drugiego
odcinka wynosi 450 tys. zł.
Pierwszy krótszy odcinek kosztował 550 tys. zł., ale kopany był
dużo głębiej stąd wyższe koszty.
Wykonawcą inwestycji jest firma
Pol-Aqua S. A.
red.

Trwa budowa odcinka drogi przy
nowopowstającym gimnazjum na Al.
Kalin od ulicy Szopena do Topolowej. Koszt inwestycji wynosi 531 tys.
zł. Przy okazji budowy szkoły powstanie też na jej terenie parking, chodniki, ścieżka rowerowa i oświetlenie.
Cała inwestycja zostanie zakończona
do końca sierpnia.
Wykonawcą jest firma Falbruk
S.A. z Warszawy.

Członkowie Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3” na zebraniu, które odbyło się 28 czerwca dokonali wyboru nowych władz. Prezesem spółdzielni wybrany został na kolejną kadencję dotychczasowy jej prezes Józef Wierzchowski. Spotkanie było też okazją do
uczczenia 21 rocznicy powstania spółdzielni i osiedla „Przy kamieniu”.
Spółdzielnia uhonorowana została przez Krajową Radę Spółdzielczości odznaką za „Zasługi dla Spółdzielczości” a kilkunastu jej członków otrzymało
odznaki „Zasłużonego działacza ruchu spółdzielczego”.

Na kolonie z gminą
Znad morza powrócił już pierwszy turnus dzieci, które wyjechały na kolonie
sfinansowane przez gminę Piaseczno. Podczas swojego dwutygodniowego pobytu w Gdyni zwiedziły one całe Trójmiasto, w tym m. in.: Westerplatte, Stare
Miasto, „Dar Pomorza”, latarnię morską i Operę Leśną w Sopocie. W sumie na
kolonie, których organizatora gmina wybrała w przetargu nieograniczonym, wyjedzie 250 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu całej gminy
Piaseczno. Dzieci z ostatniego turnusu powrócą do Piaseczna 24 sierpnia.
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Powody do satysfakcji
Zarządy Kół Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych powiatu piaseczyńskiego,
przy wydatnej pomocy władz gminnych i powiatu organizują corocznie wyjazdy grupowe weteranów
walk na zasłużony odpoczynek i leczenie w sanatoriach nadmorskiej
Ustki. Z satysfakcją odnotowujemy,
że także w tym roku w ramach przydzielonych skierowań 45 osobowa
grupa kombatantów i podopiecznych
skorzystała z możliwości podreperowania swego steranego życiem i walką zdrowia podczas turnusu, który
trwał od 16 maja do 5 czerwca.
Podróż w obie strony odbyliśmy
autokarem zafundowanym przez
panią Jolantę Marię Batycką-Wąsik,
wójta gminy Lesznowola. Za ten
dar serca, wdzięczni kombatanci
serdecznie dziękują.
W czasie pobytu i podczas korzystania z pełnej gamy zabiegów
leczniczych w Ustce, na każdym
kroku spotykaliśmy się z życzliwością zarówno personelu medycznego jak i administracyjnego Domu

Uzdrowiskowego „Radość”, w którym przebywaliśmy.
Podczas wycieczek krajoznawczych odwiedziliśmy inne nadmorskie miejscowości, a także Słupsk,
gdzie złożyliśmy kwiaty pod najstarszym w Polsce pomnikiem Powstania Warszawskiego. W kawiarni naszego domu wypoczynkowego odbyły się dwa koncerty pieśni żeglarskich i biesiadnych. Spotkaliśmy się

także przy kawie i ciastu, w miłej atmosferze, z burmistrzem Ustki Panem Jackiem Graczykiem oraz kierownictwem Zarządu Uzdrowiska,
kadrą lekarską i pielęgniarską. Burmistrz Ustki przekazał nam specjalny list do burmistrza Piaseczna,
w którym zawarł propozycję współpracy między naszymi miastami.
Jan Jazowiecki
uczestnik turnusu

Obóz nad Lucieniem
Prawie 200 zuchów oraz harcerzy z piaseczyńskiego hufca ZHP wypoczywa
nad jeziorem Lucień niedaleko Gostynina.
harcerze lub goście odwiedzający
zgrupowanie narzekają na zbędny
komfort: na terenie bazy jest kuchnia z pełną obsługą, świetlica, gabinet lekarski, dostępna jest energia
elektryczna... Harcerze pamiętający
„dawne czasy” uśmiechają się i pytają: - Gdzie sienniki, zbieranie
drewna na opał, obieranie ziemniaków czy mycie kotłów? Jak zapewnia kadra obozów, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Po
pierwsze, udało się zorganizować

zgrupowanie dla wszystkich harcerzy hufca, najmłodszych zuchów,
harcerzy z drużyn Nieprzetartego
Szlaku i harcerzy starszych. Wszyscy
są razem, a jednocześnie mogą realizować niezależne programy. Po
drugie, dzięki wyposażeniu bazy
młodzież ma więcej czasu na różnego rodzaju zajęcia i wycieczki. Obozy potrwają do sierpnia. Relacja
z wypoczynku w następnej „Gazecie
Piaseczyńskiej”.
DP

CMYK

„Kołek” na Słowacji
W drugiej połowie czerwca
członkowie Harcerskiego Klubu
Turystyki Kwalifikowanej „Kołek” działającym w hufcu ZHP
w Piasecznie zorganizowali kilkudniową wyprawę trekkingową w słowackiej części Tatr.
Uczestnicy przeszli Doliną Jaworową przez przełęcz Siodełko
do schroniska Terycho Chata,
zdobyli
Baranie
Rogi
(2526 m.n.p.m) i Łomnicę
(2633 m.n.p.m) Z powodu złej
pogody nie udało im się wejść
na Lodowy Szczyt. W drodze
powrotnej „łupem” wyprawy
padł Kościelec (2185 m.n.p.m)
Do klubu należą byli instruktorzy
hufca oraz sympatycy turystyki. Tradycyjnie organizują oni dwie wyprawy: „zimową” w połowie listopada,

Ruszyły prace nad budową III etapu kanalizacji w Jazgarzewie i II etapu budowy wodociągu w Henrykowie.

Spotkanie z burmistrzem Ustki Jackiem Graczykiem

Harcerskie Wieści

Na terenie wynajętej leśnej bazy
obozowej Hufca ZHP Zduńska
Wola zorganizowano kolonię zuchową oraz dwa podobozy harcerskie. Komendantką całego zgrupowania, które rozpoczęło się 15 lipca, jest podharcmistrz Aniceta Maciejewska.
Zuchy
mieszkają
w drewnianych pawilonach, natomiast harcerze w 10-osobowych
namiotach w dwóch sąsiadujących
podobozach, w odległości kilkuset
metrów od głównej bazy. Starsi

Inwestycje z Sapardem

fot. M. Kucharski

Obie te inwestycje realizowane
są w ramach unijnego programu Sapard na podstawie umów, jakie
gmina Piaseczno podpisała z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Koszty obu inwestycji
będą w 50 proc. refundowane przez
Agencję (jest to maksymalna wysokość dotacji dla gminy o dochodzie
takim jak Piaseczno).
Wykonawcą III etapu budowy
kanalizacji w Jazgarzewie jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„Pol-Aqua” z Piaseczna. Prace rozpoczęto zaraz po podpisaniu umo-

Budowa ulicy Jarząbka
Trwają prace nad budową odcinka drogi od ulicy Jana Pawła do
ulicy Żytniej. Inwestycje wykonuje
firma Multi-Hekk na podstawie
podpisanego wcześniej porozumienia z gminą. Prace mają zakończyć
się w połowie sierpnia. Odcinek asfaltowej drogi mierzący 298 metrów bieżących o szerokości siedmiu metrów w przyszłości ma być
fragmentem obwodnicy dla Piaseczna. Inwestycję nadzoruje gmina
Piaseczno, która zainstaluje też
oświetlenie wzdłuż drogi.

Marek Flak

fot. Grzegorz Golbert

podczas które przemierzają polskie
góry oraz „letnią” w połowie czerwca. Obecnie trzech członków klubu
przygotowuje się do sierpniowej wyprawy na Elbrus w górach Kaukazu

(5642 m. n. p. m). Relację z tej próby zamieścimy w następnej GP.
HKTK „Kołek” - prezesem klubu jest Krzysztof Żychliński
DP
tel. 0606 898 414

wy - 9 czerwca. Wartość inwestycji
wynosi 1 370 tys. złotych. W ramach trzeciego etapu powstanie 2,5
km sieci kanalizacyjnej ze 103 przykanalikami.
22 maja rozpoczęto też budowę
II etapu wodociągu w Henrykowie.
Zakres robót obejmuje 6,3 km sieci
wodociągowej z 83 przyłączami.
Wartość inwestycji wynosi 850 tys.
złotych. Wykonawcą jest zakład Instalacyjno-Budowlany „Globud”
z Inowrocławia.
Obydwie inwestycje zostaną zakończone do końca września.

- radny gminy

Jestem
bardzo zadowolony, że budowa ulicy Kazimierza Jarząbka w końcu się rozpoczęła.
Jako
mieszkaniec
osiedla Słowicza dostrzegam jednak, że nie wszystko
wygląda tak różowo. Wybudowane wcześniej ulice dojazdowe nie są tak szerokie,
jak być powinny. Niestety, nasza polska
rzeczywistość jest irracjonalna i bywa tak,
że najpierw buduje się duże osiedle, a zapomina się o drogach. Nie chciałbym
przybliżać tu całej zagmatwanej historii
bodowy osiedla przez firmę Multi-Hekk,
gdyż nie to jest teraz najważniejsze.
Ulica Jarząbka to dopiero początek

rozwiązywania problemu komunikacyjnego na osiedlu. Chciałbym, aby do końca
kadencji obecnej rady drogi wokół osiedla
wyglądały przynajmniej tak jak przy osiedlu
Lech. W najbliższym czasie budowy wymaga ulica Słowicza. Dużym udogodnieniem
byłoby też przebicie przejścia pieszego od
Słowiczej do Powstańców Warszawy, które poprawiłoby komunikację pieszą.
Jak widać, do zrobienia jest naprawdę
bardzo dużo, ale nie wszystko zależy tylko od
samorządowców czy gminnych pieniędzy.
O wiele więcej zależy od właścicieli działek,
przez które mogłyby być poprowadzone
drogi. W tym miejscu chciałbym
podziękować państwu Taperkom za teren
pod chodnik przy kościele. Mam nadzieję,
że dojdzie też do porozumienia w sprawie
przebicia ulicy Bocianiej.
Dziękuję bardzo, życzę wszystkim
udanych wakacji.
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Stulecie OSP

Sierpniowe rocznice
Sierpień w najnowszej historii
Polski obfituje w doniosłe rocznice.

Oficjalne obchody setnej rocznicy powstania Ochotniczej
Straży Pożarnej w Piasecznie odbyły się w sobotę 28 czerwca
przed budynkiem straży na ulicy Puławskiej, który jest
strażnicą OSP od samego początku jej powstania.
Uroczystość rozpoczęła się
w kościele św. Anny mszą świętą, którą w intencji strażaków
odprawił ksiądz dziekan Tadeusz
Sowa. W oficjalnych obchodach
udział wzięły delegacje strażaków z całej gminy oraz gmin sąsiednich, jak również zawodowi
strażacy z jednostki w Piasecznie. Nie zabrakło honorowych
gości, a wśród nich: komendanta mazowieckiej PSP Wiesława
Leśniakiewicza, komendanta
powiatowej PSP Wilhelma Maxa, prezesa ZOSP Stefana Sojki,
prezesa piaseczyńskiej OSP

Włodzimierza Lenarda, senatora
Roberta Smoktunowicza, posła
Janusza Piechocińskiego oraz
przedstawicieli władz gminy Piaseczno, gminy Lesznowola oraz
starostwa powiatowego.
W czasie uroczystości przy
akompaniamencie strażackiej
orkiestry odsłonięta została pamiątkowa tablica granitowa upamiętniająca setną rocznicę istnienia jednostki. Wręczone też
zostały złote i brązowe krzyże zasługi dla najbardziej zasłużonych
strażaków, a punktem kulminacyjnym uroczystości było prze-

kazanie jednostce
OSP
nowego,
ufundowanego
przez społeczeństwo sztandaru.
To już trzeci
sztandar w historii piaseczyńskiej
OSP.
OSP w Piasecznie,
która
jest jedną z najstarszych i najprężniej do dziś
działających organizacji społecznych na terenie gminy Piaseczno, liczy obecnie 28 członków
i dysponuje dwoma w pełni wyposażonymi wozami gaśniczymi.
Jest jednostką która wyjeżdża do
akcji najczęściej spośród ochotniczych jednostek z naszego terenu. Przy OSP działa ponadto
dziewięcioosobowa
drużyna
młodzieżowa oraz sześcioosobowa drużyna kobieca.
W słowach skierowanych do
strażaków burmistrz gminy Piaseczno, która finansuje działalność OSP, powiedział, że gmina

Cud nad Wisłą
15 sierpnia 1920 r. nastąpił przełom w Bitwie Warszawskiej zwany Cudem nad Wisłą. Armia polska spychana na
przedpola Warszawy przez przeważające siły bolszewickie była
bliska klęski militarnej. Jednak 15 sierpnia siły bolszewickie,
zaatakowane przez Józefa Piłsudskiego znad rzeki Wieprz, nagle zaczęły się panicznie cofać i poniosły sromotną klęskę. Zagrożona dopiero powstająca po 123 latach niewoli Polska państwowość stanęła przed śmiertelnym niebezpieczeństwem.
W tych trudnych chwilach powstał rząd ocalenia narodowego
pod przewodnictwem Wincentego Witosa z naczelnym wodzem armii polskiej Józefem Piłsudskim. W roku 1921 podpisano w Rydze traktat pokojowy z Rosją Sowiecką. Wielkie zwycięstwo Polski nad bolszewikami przekreśliło plany rozlania rewolucji bolszewickiej na całą Europę.
Była to jedna z najważniejszych bitew w dziejach świata. Dzięki temu zwycięstwu Polska mogła odbudować swoją państwowość, która trwała jednak tylko 20 lat.

Powstanie Warszawskie 1944 r.

czyni starania, aby już wkrótce
powstała w mieście nowa, spełniająca wymogi nowych czasów
strażnica. Istnieje szansa, że
część kosztów budowy będzie
można pokryć ze środków Unii
Europejskiej.
W tym roku z okazji 100-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Piasecznie Biuro Promocji
i Informacji Gminy wydało folder poświęcony jednostce i jej
historii. Można go dostać
w Urzędzie Miasta w pok. 100.
tekst i zdjęcia Ł.W.

Orkiestra strażacka w Piasecznie
W 1903 roku powołana została do życia Ochotnicza
Straż Pożarna w Piasecznie. Wydarzenia historyczne
całego okresu zostały upamiętnione w Biuletynie Informacyjnym Miasta i Gminy „100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasecznie” wydanym w czerwcu 2003.
W Biuletynie tym nie zostały ujęte jednak dzieje Orkiestry Strażackiej lat międzywojennych i powojennych.
Jak ważną dla pierwszego zarządu OSP była sprawa powołania orkiestry strażackiej świadczy fakt o podjęciu uchwały
o natychmiastowym zakupie instrumentów muzycznych. Od
tej historycznej decyzji OSP jej
orkiestra stała się ogniskiem
krzewienia kultury wśród mieszkańców Piaseczna. Pierwszym
kapelmistrzem orkiestry strażackiej został Pan Węcławiak.
Zastępcą kapelmistrza od roku
1922 był klarnecista Antoni Regner. Wszystkie uroczystości
świąt państwowych i kościelnych odbywały się z udziałem
orkiestry. Ochotnicza Straż Pożarna organizowała wyjazdy na
majówki do Zalesia Dolnego,
nad rzekę Jeziorkę oraz do
Chojnowa, gdzie do tańca na
murawie przygrywała orkiestra
dęta. Okres II wojny światowej
spowodował zawieszenie działalności orkiestry. Instrumenty,
zabytkowe hełmy oraz księga
pamiątkowa na czas okupacji

zostały ukryte na strychu strażnicy i zamaskowane. W pierwszym roku po wyzwoleniu przystąpili do organizowania orkiestry Panowie Węcławiak, Regner i Myszkowski. Wydobyli
oni z ukrycia instrumenty
i przygotowali je do użytku. Odnaleźli muzyków, którzy grali
w okresie międzywojennym: Panów Kazubskiego -trąbka, Bukowskiego - trąba basowa, Dąbrowskiego - perkusja. Na klarnecie grał Pan Regner, a na alcie
Pan Myszkowski. Zwerbowano
też młody narybek, który rozpoczął naukę na instrumentach
w istniejącej do dziś strażnicy.
Orkiestra pod kierownictwem
kapelmistrza Pana Węcławiaka
i jego zastępcy Pana Antoniego
Regnera, który rozpisywał wieczorami nuty na orkiestrę, rozpoczęła na nowo koncertowanie
na uroczystościach kościelnych
i państwowych. Latem na polanie leśnej w Zalesiu Dolnym były organizowane festyny z loterią

Powszechna wola walki z hitlerowskim okupantem doprowadziła w dniu 1 sierpnia 1944 r. do wybuchu Powstania Warszawskiego. Walka, którą podjęła pod dowództwem generała
Bora-Komorowskiego Armia Krajowa, trwała prawie bez żadnej pomocy z zewnątrz aż 63 dni. Powstańcy byli słabo uzbrojeni, mieli jednak wolę walki, determinację i wykazali się bezprzykładnym poświęceniem i bohaterstwem. Armia sowiecka
stanęła nad Wisłą, zatrzymując na rozkaz Stalina ofensywę. Pomoc państw zachodnich była utrudniona przez brak zgody na
lądowanie samolotów alianckich po stronie sowieckiej. Powstanie Warszawskie to około 160 tys. zabitych, głównie zamordowanych przez oddziały niemieckie, ukraińskie i własowców, będących w służbie niemieckiej. Prawie cała Warszawa legła w gruzach, jednak ofiarność powstańców i ludności cywilnej nie poszła na marne. Sądzi się, że determinacja powstańców
w walce o wolność Polski zmieniła plany Stalina dotyczące włączenia Polski i innych krajów tzw. później demokracji ludowej,
w skład Związku Radzieckiego, jako nowych republik sowieckich. Pomimo prześladowań członków Armii Krajowej, NSZ
i innych ugrupowań patriotycznych po zakończeniu wojny
przez UB oraz krytyki powstania dla następnych pokoleń Polaków Powstanie Warszawskie 1944 r., stało się wzorem patriotyzmu i podtrzymywało w społeczeństwie polskim, zniewolonym przez komunizm, wolę odzyskania wolności i suwerenności. Po dzień dzisiejszy kolejne pokolenia warszawiaków w dniu
1 sierpnia, w każdą rocznicę Powstania, tłumnie odwiedzają
cmentarze powstańcze. W Powstaniu Warszawskim 1944 roku
niemały udział miało społeczeństwo miasta i gminy Piaseczno.
W Lasach Chojnowskich gromadziły się ugrupowania partyzanckie. Ich walka jest upamiętniona pomnikiem przy Zimnym
Dole. Dalej w głębi lasu jest samotna mogiła partyzancka, szkoda że leśnicy z pobliskiej leśniczówki, nie zatroszczyli się o postawienie przy mogile krzyża. Część partyzantów przedarła się
przez Las Kabacki i Wilanów na Sadybę, gdzie wzięła udział
w walkach powstańczych. Wielu młodych powstańców, również z Piaseczna, zginęło pod Pęcinami. Są oni upamiętnieni na
tablicy przy kościele św. Anny w Piasecznie. Są też w Piasecznie miejsca upamiętniające rozstrzelanych przez Niemców powstańców i mieszkańców Piaseczna. W Piasecznie na ul. Kościuszki działał w czasie Powstania szpital powstańczy, budynek
dawnego szpitala jest oznaczony tablica pamiątkową.

„Solidarność”

fot. Ł.W.

fantową w celu pozyskania środków na sprzęt strażacki. Orkiestra dęta grała podczas całego
festynu marsze i melodie wojskowe. Wszyscy się bawili i często wybuchali zbiorowym śmiechem, jak ktoś wygrał świnię lub
kozę. Zmiana kierunku politycznego w roku 1947 wpłynęła
negatywnie na działalność kulturalną straży. Orkiestra przestała uczestniczyć w uroczystościach państwowych i rozpoczęły się zakusy zlikwidowania jej.
Po śmierci Pana Węcławiaka kapelmistrzem orkiestry został
Pan Antoni Regner. Ostatni raz
orkiestra OSP zagrała na jego
pogrzebie w roku 1954. Następnie orkiestra została rozwią-

zana przy OSP i powołana przy
Warszawskich Kolejach Dojazdowych (stacja kolejki wąskotorowej w Piasecznie). Instrumenty dla tej orkiestry przekazał
z OSP Pan Myszkowski. Wszyscy wymienieni członkowie orkiestry strażackiej poświęcili olbrzymią część swojego życia,
pracując społecznie. Po wielu
latach w roku 2002 orkiestra
dęta kontynuująca tradycje orkiestry strażackiej została reaktywowana pod patronatem
Gminnego Ośrodka Kultury.
Uświetnia ona uroczystości zarówno kościelne, jak i państwowe pod kierownictwem kapelmistrza Pana Jana Kostki.
Adam Regner

Wybór Polaka, kardynała Karola Wojtyły, na papieża
w październiku 1978 r. oraz jego pierwsza wizyta w Polsce,
w czerwcu 1979 r., stały się zaczynem ogólnopolskiego ruchu
społecznego, jakim była „Solidarność”. W sierpniu 1980 r.
strajki robotników na Wybrzeżu - w Gdańsku, Szczecinie - oraz
w innych miejscach, wspierane przez doradztwo opozycyjnych
w stosunku do władz PRL intelektualistów, doprowadziły do
opracowania 21 postulatów i w konsekwencji do zalegalizowania Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność” pod
przewodnictwem Lecha Wałęsy, późniejszego laureata Pokojowej Nagrody Nobla i prezydenta RP. „Solidarność”, która
ogarnęła około 10 mln. Polaków, była nie tylko ruchem związkowym, lecz także społecznym. Była zalążkiem bezkrwawej rewolucji, która obaliła komunizm w Polsce i w Europie. Pomimo wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. nie
udało się przekreślić dokonań „Solidarności”. Okrągły stół
i pierwsze częściowo demokratyczne wybory w roku 1989 stały się początkiem budowania pełnej wolności i suwerenności.
Przez 13 lat wolności pomimo różnych trudności, zahamowań
i afer Polska odbiła się od dna zapaści ekonomicznej i buduje
państwo demokratyczne. Zmiany w ostatnim 13-leciu widać
gołym okiem. Przybyło wiele inwestycji, sklepy są pełne towarów, można swobodnie jeździć za granicę, wyrażać bez obawy
swoje poglądy, powstały samorządy. Są też nierozwiązane bolesne problemy, jak np.: bezrobocie, bezdomność, niskie emerytury, wysokie świadczenia, korupcja władz. Polska jest obecnie
członkiem NATO i będzie wkrótce członkiem Unii Europejskiej, daje to nam poczucie bezpieczeństwa i nowe możliwości
rozwoju cywilizacyjnego. Przemiany ustrojowe Polski nie byłyby możliwe bez powstania „Solidarności” w sierpniu 1980 roku.
Wojciech Tęsny

CMYK
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Zawiadomienie

Przetarg
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5, woj. mazowieckie, pow. Piaseczyński, tel. 756 70 41 wew. 380, fax 756
70 49, e-mail: rzp@gmina-piaseczno.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wymianę istniejących zaworów grzejnikowych na termostatyczne zawory
grzejnikowe w 22 komunalnych budynkach mieszkalnych w Piasecznie.
Miejsce realizacji: Piaseczno.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Termin realizacji (wymagany) - 31.10.2003 r.
Termin realizacji (pożądany) - 31.10.2003 r.
Wadium - 10 000 zł. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 12 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5 pokój 102, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Piotr Borkowski, tel. 7017654, w godz. 8.30-15.30.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pokój 102. Termin składania ofert upływa
dnia 04.08.2003 o godzinie 11:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.08.2003 o godzinie 11:15 w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Miasta i
Gminy Piaseczno. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie
wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe: wymienione w SIWZ.

dot.: postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektowanej
stacji bazowej telefonii komórkowej GSM PLUS wraz z kontenerem i zasileniem
energetycznym n. n. nr BT-10450 „Piaseczno Tetmajera”, projektowanej na działce
nr ewid. 6 obręb 37 położonej przy ul. Towarowej w Piasecznie.
Działając w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100 poz. 1085), w związku z wpłynięciem w dniu
12.06.2003 r. wniosku, L. dz. 96268/UA „Polkomtel” S. A. 02-001 Warszawa,
ul. Al. Jerozolimskie 81, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko sprowadzającej się do budowy stacji bazowej telefonii komórkowej GSM PLUS wraz
z kontenerem i zasileniem energetycznym n. n. nr. BT-10450 „Piaseczno Tetmajera”, na działce nr ewid. 6 obręb 37 położonej przy ul. Towarowej w Piasecznie, informuję, że:
- wniosek o wydanie decyzji oraz raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie,
- uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej
wiadomości w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie (pokój 46).
Wiceburmistrz Andrzej Swat

Przetarg
Zawiadomienie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5, woj. mazowieckie, pow. Piaseczyński, tel.7017654, fax 756 70 49, email: rzp@gmina-piaseczno.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont III piętra Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z wyposażeniem w szafy i
regały oraz wymianę okien na parterze w pomieszczeniu po byłym kolegium.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Termin realizacji (wymagany) - 07.11.2003 r.
Termin realizacji (pożądany) - 07.11.2003 r.
Wadium - 5000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5 pokój 102, lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Piotr Borkowski, tel. 7017654, w godz.
8.30-15.30. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pokój 102. Termin składania
ofert upływa dnia 11.08.2003 o godzinie 11:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.08.2003 o godzinie 11:15 w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd
Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie
art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe: wymienione w SIWZ.

Przetarg
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5, woj. mazowieckie, pow. Piaseczyński, tel.7017654, fax 756 70 49, email: rzp@gmina-piaseczno.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie remontu budynku hali mięsnej na terenie targowiska w Piasecznie
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Termin realizacji (wymagany) - od 11.08 do 01.10.2003 r.
Termin realizacji (pożądany) - od 11.08 do 01.10.2003 r.
Wadium - 5000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5 pokój 102, lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Piotr Borkowski, tel. 7017654, w godz.
8.30-15.30. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pokój 102.
Termin składania ofert upływa dnia 29.07.2003 o godzinie 11:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.07.2003 o godzinie 11:15 w siedzibie
zamawiającego, lok. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych,
spełniający warunki dodatkowe: wymienione w SIWZ.

Obwieszczenie

dot: postępowania w sprawie budowy stacji obsługi samochodów z częścią handlową
wraz
z przyłączami infrastruktury technicznej, dojazdami, wjazdami i parkingami, na działce
nr ewid. 29/6 obręb 18 przy ul. Armii Krajowej w Piasecznie.
Działając w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100 poz. 1085), w związku z wpłynięciem 200304-28 wniosku, znak 90262/UA, ROWIŃSKI-WAJDEMAJER sp. j. 05-500 Piaseczno, ul. Techniczna 5/7, w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu dla budowy stacji obsługi samochodów (bez napraw blacharsko-lakierniczych) z częścią handlową (sprzedaż samochodów), wraz z przyłączami infrastruktury technicznej, dojazdami, wjazdami i parkingami, na działce
nr ewid. 29/6 obręb 18 przy ul. Armii Krajowej w Piasecznie, informuję,
że:
- wniosek o wydanie decyzji oraz raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie,
- uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej
wiadomości w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy
w Piasecznie (pokój 46)
Wiceburmistrz Andrzej Swat

Biuro Obszaru
Ograniczonego Użytkowania
Od kwietnia czynne jest biuro powołane przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” do obsługi osób zainteresowanych zwrotem kosztów adaptacji budynków lub sprzedażą nieruchomości znajdujących się na
Obszarze Ograniczonego Użytkowania wokół lotniska Okęcie.
Wojewoda mazowiecki nałoży też na P. P. „Porty Lotnicze” obowiązek
zapłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości w związku z ograniczeniem sposobu korzystania ze środowiska. Zadania te realizować będzie Biuro, które mieści się na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina
w Warszawie (budynek Komisariatu Policji).
Adres dla korespondencji: ul. Żwirki i Wigóry 1, 00-906 Warszawa, tel.
650 30 23, fax 650 30 92

Podziękowania

Zawiadamiam właścicieli nieruchomości położonych w Piasecznie w rejonie ulic:
Śląskiej, Pomorskiej, Sobieskiego, Tuwima, Dunikowskiego, Gojawiczyńskiej, Gałczyńskiego, Kajki, Derdowskiego,
Hemara, iż decyzją z dnia 2003-06-06 znak UiA 7331/M/L/222/03 ustaliłem warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu położonego w w/w rejonie dla budowy kanałów sanitarnych z przykanalikami do posesji.
Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy po zapoznaniu się z tematem, mają
prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Senatorska 35 za moim
pośrednictwem w terminie 14 dni licząc od dnia niniejszego obwieszczenia. Przedmiotowa decyzja znajduje się do
wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pokój. 48.
Wiceburmistrz Andrzej Swat

Komunikat
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Piasecznie informuje, że:
Wdrugim kwartale 2003 r. pobrane zostały trzykrotnie próby wody z SUW Siedliska, Zalesie Górne, Zalesie Dolne, Bobrowiec, Głosków, Złotokłos, Orzeszyn, Jazgarzew, Runów, Mieszkowo, natomiast z wodociągu warszawskiego pobrane zostały siedmiokrotnie próby wody. Badania wykazały, że woda spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 203 z 5 grudnia 2002 r.) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Kierownictwo oraz pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy
w Piasecznie
składają serdeczne podziękowania
władzom Miasta i Gminy Góra Kalwaria
i
Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Górze Kalwarii
za nieodpłatne odnowienie lokalu urzędu pracy.
Serdeczne podziękowania składamy także:
Władzom Miasta i Gminy Piaseczno,
firmie „Hydroplast” z Magdalenki
oraz firmie „Eco-Project” z Piaseczna
za okazaną pomoc w zabezpieczeniu materiałów
do odmalowania lokalu urzędu.
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Ogłoszenia drobne

KURS PEDAGOGICZNY

Dam pracę

❖ Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu.
Tel. 750 06 68

Nieruchomości

❖ Agentom ubezpieczeniowym, kandydatów
przyuczę do zawodu. Tel. 0 602 730 266

❖ 53 letnia emerytka zaopiekuje się dzieckiem
u siebie w domu. Tel. 756 85 49

❖ Chcesz dorobić w wolnym czasie - tel. 0 502
529 790, dzwonić w godz. 8.30-12.00

❖ Zaopiekuję się dzieckiem; uczciwa,
dyspozycyjna, niepaląca. Tel. 737 18 14

❖ Zamienię mieszkanie komunalne 42m kw. w
centrum Góry Kalwarii na mieszkanie w
Piasecznie. Tel. 0 501 232 759

ZAKOŃCZONY EGZAMINEM
PAŃSTWOWYM

❖ Przyjmę uczennicę do zakładu fryzjerskiego
na Ursynowie. Tel. 644 25 18

❖ Młody, uprawnienia na wózki widłowe,
znajomość stolarki podejmie pracę fizyczną.
Tel. 750 06 04

❖ Zamienię mieszkanie komunalne 27m kw. w
centrum Góry Kalwarii na mieszkanie w
Piasecznie. Tel. 0 507 188 664, 727 47 22

Informacje:
tel. 750 97 25, 0 605 419 804

❖ Szwaczki zatrudnimy - Góra Kalwaria.
Tel. 727 39 52
❖ Firma w Piasecznie zatrudni na stałe
malarkę ceramiczną .
Tel. 757 46 16, 757 03 82 w godz. 8-15
❖ Zatrudnię fryzjerkę, kosmetyczkę
Piasecznie. Tel. 0 601 417 471

w

❖ Zatrudnię kucharkę w przedszkolu
niepublicznym w Piasecznie. Tel. 0 503 171 741
❖ Zatrudnię nauczycielkę do przedszkola
niepublicznego w Piasecznie. Tel. 0 503 171 741

Szukam pracy
❖ Inwalida I grupy, młody, dyspozycyjny,
sprawny, kurs komputerowy - poszukuje pracy.
Tel. 756 83 97
❖ Absolwent handlu zagranicznego podejmie
stałą pracę. Tel. 750 76 92
❖ 55-letni, samotny, matura poszukuje pracy:
jako dozorca; handlu, ogrodnictwo, prace
porządkowe, opieka nad niepełnosprawnym lub
inne. Tel. grzecznościowy 736 81 18, prosić Piotra.
❖ Kierowca BC, świadectwo kwalifikacyjne,
może być na magazyn. Tel. grzecznościowy 756
56 68, 0602 558 708 (wiadomość dla Janusza)

❖ Złota rączka, uprawnienia na wózek widłowy,
prawo jazdy kat. B i świadectwo kwalifikacyjne,
nie palący nie pijący. tel. 0 604 275 402
❖ Gipsiarz, malarz, tapeciarz - ścianki, sufity,
poddasza, szuka pracy w firmie budowlanej (10
lat pracy w Niemczech). Piaseczno
tel. 737 18 44, 0 505 811 769
❖ wykonuję prace ogrodowe (budowa
skalniaka, sprzątanie, wycinka piłą motorową).
Tel. 757 49 95
❖ Kierowca 30 lat, prawo jazdy B,C +
świadectwo kwalifikacji. Tel. 0 503 471 422

Inne
❖ Glazurnictwo, Henryków Urocze.
Tel. 726 97 63, 0 607 327 510

A. BEDNARYCZK
MISTRZ W RZEMIOŚLE
BIOENERGOTERAPIA
zaprasza na skuteczne zabiegi chiropraktyczne i masaże lecznicze
w czwartki
Informacje i zapisy:
tel. 750 97 25, 0 605 419 804

dla właścicieli dużych i małych przedsiębiorstw (fryzjerstwo, krawiectwo
itp.) zatrudniających uczniów.

ul. Granitowa 18d,
Osiedle Patronat w Piasecznie

Dyżury radnych
Rady Miejskiej w Piasecznie

❖ Hydraulika. Tanio i solidnie. Tel. 716 11 01
❖ Hydraulika. Tel. 785 42 00, 0 501 513 669
❖ Projekty przyłączy i instalacji gazu, wody,
kanalizacji. Tel. 750 31 90, 0 603 204 510
❖ Tynki, docieplanie, elewacje. Tel. 757 24 67
❖ Kominki, grille, układanie kamienia,
klinkier. Tel. 0 503 389 755

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Wierzchowski oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pani Anna Płocica i Pan Jerzy Madej
przyjmują w każdy poniedziałek 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

❖ Elektryk 30 lat, uprawnienia SEP do 1KV
(konserwacja). Tel. 0 503 471 422

❖ Wynajmę, wydzierżawię stanowisko
fryzjerskie i kosmetyczne w Piasecznie.
Tel. 0 605 730 83

❖ Szukam pracy dwa, trzy razy w tygodniu opieka nad starszą osobą, dzieckiem, sprzątanie.
Tel. 750 06 04

❖ Przejażdżki konne w Henrykowie, Sławomir
Wysocki. Tel. 0501 377 127, 726 91 56

w Zalesiu Dolnym od godz. 10 do 11 oraz w tą samą

❖ Przyjmę towar do sklepu przemysłowego w
Piasecznie 757 24 67

kościele św. Anny w Piasecznie

❖ Młody technik ekonomista, studium
turystyczne, znajomość angielskiego i obsługi
komputera - także naprawy, prawo jazdy B,
pilnie poszukuje pracy. Tel. 750 14 47
❖ Energiczna emerytka natychmiastowo
podejmie pracę: handel -gastronomia -opieka nad
chorym dzieckiem. Książeczka zdrowia aktualna.
Tel: 750 80 88(wieczorem) lub 0 609-209-918

❖ Odstąpię bar w Zalesiu Górnym lub przyjmę
wspólnika. Tel. 750 95 56, 0 602 578 366
❖ Niemiecki, korepetycje z możliwością
dojazdu. Tel. 715 34 01
❖ Anglik- nauczyciel. Każdy poziom.
Tel. 0 600 911 656

godz. 19.30 do 20
2. Burzyński Gerard - pierwsza niedziela miesiąca w sali parafialnej przy Kościele
niedzielę od godz. 12.30 do 13.30 w sali Caritasu przy
3. Dziekanowski Paweł - pierwszy wtorek miesiąca w Biurze Rady Miejskiej
od godz. 17 do 18. Stały kontakt z mieszkańcami pod
nr tel. 0501-13-13-76 oraz e-mail: pawel-dziekanowski@go2.pl
4. Flak Marek

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

5. Kaczorowski Wojciech - pierwsza środa miesiąca od godz. 17 do 19 w
Zalesiu Górnym ul. Pionierów 50
6. Liwiński Jan
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- każdy pierwszy wtorek miesiąca w Biurze Rady Miejskiej
od godz. 17 do 18

ul. Kościuszki 5,
tel. 70-17-500
STAROSTWO POWIATOWE
ul. Chyliczkowska 14,
tel. 757-20-60
URZĄD SKARBOWY
ul. Czajewicza 2/4,
tel. 756-29-87
POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Szkolna 20
tel. 756-73-61
ZUS ODDZIAŁ PIASECZNO
ul. Puławska 34,
tel. 757-02-51
PROKURATURA REJONOWA
ul. Wojska Polskiego 54,
tel. 756-71-92
STRAŻ MIEJSKA
ul. Kościuszki 5,
tel. 750-21-60,
756-70-41 do 48 wew. 129, 310
POLICJA
pl. Piłsudskiego 9,
tel. 756-70-16
KOMISARIAT w Zalesiu Górnym
ul. Jelonka 2,
tel. 757-87-96
STRAŻ POŻARNA
ul. Staszica 19,
tel. 756-72-43
POGOTOWIE RATUNKOWE
ul. Kościuszki 9,
tel. 756-75-11
SZPITAL
ul. Mickiewicza 39,
tel. 756-74-51
NOCNA POMOC LEKARSKA
tel. 756-73-73
PORADNIA KARDIOLOGICZNA
tel. 757-01-14
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA NR 1 ul. Mickiewicza 39,
tel. 757-01-18
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA NR 2 ul. Puławska 42,
tel.716-52-68
PORADNIA ALERGOLOGICZNA
tel. 750-60-26
FIZYKOTERAPIA
tel.757 00 77
WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA w Głoskowie ul. Górna 20,
tel. 757-81-83

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA w Zalesiu Górnym ul. Złotej Jesieni 1,
tel. 756-52-45
WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA ZŁOTOKŁOS ul. Runowska 1,
tel. 756-92-18
STOCER
tel. 754-02-50
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
tel. 756-46-20
POGOTOWIE GAZOWE
tel. 750-38-85
POGOTOWIE ENERGETYCZNE
tel. 756-30-53
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE
miasto Piaseczno:
tel. 757-04-02,
gmina:
756-59-98, 0 601 333 353
Obsługuje: Zalesie Górne i Dolne, Siedliska, Żabieniec, Chylice,
Chyliczki, Gołków, Głosków, Wola Gołkowska, Mieszkowo, Antoninów,
Bobrowiec, Jazgarzew, Runów, Orzeszyn, Złotokłos, Grochowa
BIURO NAPRAW TELEFONÓW
tel. 756-72-31
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Sikorskiego 20
tel. 750 61 30 /50
OŚRODEK KULTURY
tel. 756-76-00
TAXI- PIASECZNO
tel. 756-20-10
Parafia pw. św. Anny w Piasecznie
tel. 756-77-31
Parafia pw. Matki Boskiej Różańcowej
w Piasecznie
tel. 757-21-62
Parafia pw. świętej Rodziny w Kamionce tel. 757-41-28
Parafia pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym
tel. 756-76-03
Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Żabieńcu tel. 757-01-03
Parafia O. Salezjanów p.w. NMP Wspomożenia Wiernych w Głoskowie
tel. 756-61-12
Parafia pw. św. Huberta w Zalesiu Górnym tel. 756-52-51
Parafia pw. Matki Bożej Łaskawej w Złotokłosie tel. 726-90-45
Parafia pw. św. Rocha w Jazgarzewie tel. 756-76-41
Parafia pw. św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu ul. Ogrodowa 3
Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Złotokłosie tel. 727-70-99
Parafia pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej tel. 757-06-10
Parafia pw. Bł. Urszuli Ledóchowskiej w Chyliczkach tel. 756-89-51

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. Orłowska Grażyna

- ostatni czwartek miesiąca w Szkole Podstawowej Nr 5
od godz. 16 do 17.30

9. Otręba Marcin

- poniedziałki w Ratuszu (Urząd Stanu Cywilnego) w godz.
15-17, pierwszy wtorek miesiąca w godz. 14-16 w SP Nr 2
w Zalesiu Dolnym Pierwszy wtorek miesiąca w
godz. 16.30-18 w Ośrodku Kultury w Piasecznie
Wtorki

16-18

Dom

Nauczyciela

w

ul. Chyliczkowska 12 (tel. 756 72 88)
10. Rosłon Antoni

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

11. Rutkowski Andrzej - pierwszy czwartek każdego miesiąca
w godz.17-18 w Ośrodku Kultury w Piasecznie
12. Słowik Mariusz

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

13. Szumigaj Henryk

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

14. Świetlik Jacek

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

15. 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
16.Witkowski Roman

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

17. Wójcik Wiesław

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

18. Żegliński Jacek

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

Stopka redakcyjna
Aktualne urzędowe adresy e-mailowe:
urzad@gmina-piaseczno.pl
info@gmina-piaseczno.pl
Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Wierzchowski
wierzchowski@gmina-piaseczno.pl
Burmistrz Józef Zalewski
zalewski@gmina-piaseczno.pl

Wiceburmistrz Andrzej Swat
swat@gmina-piaseczno.pl

GMINA W SIECI:
www.gmina-piaseczno.pl

Współpraca: Michał Jeliński, Urszula
Juhanowicz, Ewa Hryniewicz, Magda Markuszewska

Wiceburmistrz Jacek Zwoliński
zwolinski@gmina-piaseczno.pl

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Redaktor naczelny: Andrzej Swat

Adres:
05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5 pok. 99
tel. 70 17 650

Zespół redakcyjny: Biuro Promocji i
Informacji (Daniel Putkiewicz, Łukasz
Wyleźiński, Michał Kucharski, Marta Pietrzak)

Za treść listów i ogłoszeń redakcja nie
odpowiada. Redakcja zastrzega sobie prawo do
skracania niezamówionych materiałów.

Rada Miejska
rada-miejska@gmina-piaseczno.pl

Piasecznie,

Skład, redakcja techniczna,
opracowanie graficzne:
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Druk:
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KULTURA/SPORT

Imprezy Ośrodka Kultury:

Wspinaczka w Piasecznie
W hali sportowej Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji zainstalowana została ścianka do wspinaczki. W Piasecznie jest duża
grupa osób, które uprawiają wspinaczkę, jednak na terenie naszego
powiatu nie było dotąd miejsca,
gdzie można byłoby potrenować
ten sport. Dziś ścianki do wspinaczki stają się standardowym elementem wyposażenia nowo powstających obiektów sportowych.
Ścianka, która posiada siedem
dróg wspinaczki, po których jednorazowo wspinać może się do
czterech osób, uatrakcyjni na
pewno ofertę sportową GOSiR-u.
Istnieje możliwość stopniowego
jej rozbudowywania, a firma Monolit z Gliwic, która ją wykonała,
szkoli obecnie trzech instruktorów, którzy po otrzymaniu odpo-

Codziennie (do 22 sierpnia) w godz. 10-15 trwa akcja „Wakacje z internetem” - pod patronatem Marszałka Sejmu Marka Borowskiego
Zapraszamy wszystkie dzieci:
- 2 sierpnia o godz. 16 w sali Ośrodka Kultury na „Bajkowe spotkania w środku lata” - wstęp wolnym, zabawę poprowadzi aktorka Ewa
Konstanciak.
- 31 sierpnia o godz. 16 w sali Ośrodka Kultury na „Wakacyjne dyrdymałki” - wstęp wolnym, zabawę poprowadzi aktorka Ewa Konstanciak wraz z cyrkowcem

wiednich certyfikatów będą mogli
prowadzić na niej
zajęcia. Zaczną się
one we wrześniu.
Ścianka ma spełniać rolę edukacyjną dla dzieci
i młodzieży ze
szkół - podczas
zajęć będą ćwiczyć sprawność
i siłę, a także
uczyć się przezwyciężać lęki.
W czasie poza zajęciami ścianka
ma być dostępna
na zasadach komercyjnych.
Ł.W.

Zapraszamy młodzież:
22 sierpnia - Active Rock Party, godz. 19-24
29 sierpnia - Świeczowisko, godz. 19
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

Arch. GOSiR
Ściankę testuje jeden z najlepszych polskich
wspinaczy Janusz Gołąb

Rycerstwo w parku
Na zaproszenie piaseczyńskiego Stowarzyszenia Rycerskiego „Eodem Tempore” do
parku miejskiego w Piasecznie zjechali, by stanąć w szranki, rycerze z całej Polski. Turniej o „Złote jajo” trwał przez cały ostatni weekend czerwca.
Impreza wystartował w piątek
folkowym koncertem Tomka Lenarda. Po występie, przy ogłuszających wybuchach z bombardier doszło do pierwszego starcia rycerstwa. Było to tylko preludium do
sobotniej, decydującej bitwy. Rycerze walczyli z takim zaangażowaniem, że organizator turnieju Artur
Brzychcy musiał nieco skrócić
przedstawienie, w obawie o zdrowie
uczestników. - Chłopcy się nie
oszczędzają, ale są tak zabezpieczeni, że nikomu nie ma prawa stać się
krzywda - zapewniał nas Artur.
Oprócz pojedynków rycerzy oraz
bitew na odwiedzających licznie tego dnia park piaseczyński widzów
czekały także inne atrakcje, m. in.:
koncert zespołu Drewutnia, turniej
łuczniczy, zawody zapaśnicze, konkurs rzutu zapałką, kamieniem
i workiem, walka na kładce Małego
Johna czy konkurs Zerwikaptura
(ścinanie jabłka mieczem). Na średniowiecznych stoiska zaś kupić
można było łuki, ubrania i książki.

fot. K.S.

Najwięcej emocji podczas turnieju
wzbudził jednak podwójny występ
specjalnego gościa, diabolicznego
wikinga z Danii, który przy dźwiękach metalowej muzyki dokonywał
zapierających dech w piersiach wyczynów z płonącymi pochodniami.
Mamy nadzieję, że tradycja tur-

nieju przyjmie się i dzięki zapałowi
i zaangażowaniu młodych ludzi skupionych wokół stowarzyszenia
„Eodem Tempore” w przyszłym roku ponownie będziemy mogli podziwiać w naszym mieście, lśniące
w blasku słońca, zbroje rycerzy z caŁ.W.
łej Polski.

Pamięć Powstańcom
Weterani Armii Krajowej V Rejonu „Gątyń” i Narodowych sił zbrojnych Koło im. Por. „Antka” w Piasecznie
oraz Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec im. „Bohaterów Pokoju” w Piasecznie serdecznie zapraszają na
Uroczystości związane z 59 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2003 roku.

Program uroczystości:

CMYK
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godz. 15.45
- zbiórka pocztów sztandarowych i uczestników przy wejściu na cmentarz parafialny (ul. Kościuszki)
- przemarsz na Kwaterę Wojenną
godz. 16.00
- powitanie - prezes Światowego Związku Armii Krajowej V Rejonu "Gatyń" Mieczysław Mierzwiak
- msza św. polowa w intencji poległych i pomordowanych powstaców
godz. 17.00
- "Godzina W" - załączenie syreny alarmowej
- hymn narodowy - piaseczyńska orkiestra dęta
- przemówienia okolicznościowe
- złożenie wiązanek w miejscach pamięci narodowej
- wiązanka pieśni patriotycznych i powstańczych w wykonaniu chóru "Lira" i piaseczyńskiej orkiestry dętej

Skrócone sprawozdanie z działalności
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Piasecznie w I połowie 2003 r.
W Ośrodku Kultury działają:
- Ognisko muzyczne (z zajęć nauki gry na gitarze, instrumentach
klawiszowych i perkusji uczęszcza
ok. 140 osób, 34 osoby ćwiczą emisję głosu, istnieje też pięć zespołów
muzycznych)
- Koło teatralne: Łups, W Skarpetkach, Nie Na Temat - 77 uczestników
- Ognisko plastyczne: dwie grupy,
w sumie 82 uczestników

- EFFKA - Festiwal Małych Form
Teatralnych
- PEPE - XIV Piaseczyński Przegląd Młodzieżowych Zespołów Muzycznych
- Festiwal Piosenki Ekologicznej
i Turystycznej
- Piaseczyńskie Teatralia Sobótkowe
- Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty
- I Piaseczyński Turniej Rycerski
o Złote jajo

Ośrodek prowadzi też:
- Zajęcia rytmiki dla najmłodszych (30 dzieci) oraz Ognisko dziecięce „Spotkania z Zaczarowanym
Ołówkiem” (30 dzieci)
- Próby zespołów muzycznych m.
in.: AMETRIA i MAQ
- Próby Mazowieckiego Chóru
Mieszanego LIRA (36 osób)
- Próby Piaseczyńskiej Orkiestry
Dętej (22 osoby)
- Klub Seniora - spotkania dwa
razy w miesiącu (ok. 80 osób)

Poza tym Ośrodek dba o oprawę
artystyczną wszystkich ważniejszych
świąt i uroczystości obchodzonych
w naszej gminie
W kinie Mewa, które działa przy
Ośrodku Kultury odbyło się w tym
roku 132 projekcje, w trakcie których wyświetlono 51 tytułów obejrzanych przez 3134 widzów. Przy
Ośrodku działa też nieformalny
klub filmowy, którego członkowie
organizują maratony filmowe w kinie Mewa.

Ośrodek współpracuje i roztacza
opiekę nad:
- Klubem Tańca Sportowego
GRAWITACJA (100 osób)
- Teatrem Nic Pewnego (10 osób)
- Bractwem Rycerskim EODEM
TEMPORE (30 osób)
Na terenie gminy Piaseczno
działa ponadto sześć świetlic gminnych w: Bogatkach, Chojnowie, Runowie, Woli Gołkowskiej, Jazgarzewie, Złotokłosie oraz świetlice przy
ul. Szkolnej 6 i ul. Sikorskiego 1a
w Piasecznie. W świetlicach organizowane są zajęcia stałe oraz imprezy
okolicznościowe i sportowe oraz
wycieki, w których łącznie udział
wzięło 6598 osób.
Do największych imprez zorganizowanych lub współorganizowanych w tym roku przez Ośrodek
Kultury należą:
- Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy
- Piaseczyński Zlot Piosenki Różnej

Biblioteka Publiczna przy
Ośrodku Kultury posiada 140972
woluminów. W bibliotece zarejestrowanych jest 8023 czytelników co
stanowi 16% mieszkańców gminy.
Bibliotek oraz jej filie w terenie
organizują też m. in. spotkania autorskie, spotkania dyskusyjne, konkursy, wieczory poezji, projekcje filmów video i audycji oświatowych,
lekcje biblioteczne oraz imprezy
okolicznościowe.
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PRZEDSZKOLE
NIEPUBLICZNE
„CHATKA PUCHATKA”
o profilu
artystyczno-językowym
ZAPRASZA DZIECI
w wieku 2-5,5 lat
od 1 WRZEŚNIA 2003 r.,
ul. Jarząbka 4, Piaseczno,
tel. 0-503-17-17-41

