!!nr12_5.qxd

2003-09-03

08:14

Page 1

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

29 sierpnia, nr 12 (102) 2003, ISSN 1234-351X

Piaseczno to podwarszawska gmina atrakcyjna zarówno dla dużych firm,
jak i mieszkańców ceniących spokój oraz aktywny wypoczynek.

tu się mieszka

Piaseczno - Twój właściwy wybór
Piaseczno to podwarszawska gmina atrakcyjna
zarówno dla dużych inwestorów, jak i dla mieszkańców ceniących spokój
oraz aktywny wypoczynek. Na północy gmina
graniczy z Lasem Kabackim a na południu z terenami Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, który
wraz ze strefami chronionego krajobrazu zajmuje
ponad 1/3 powierzchni
gminy.
Z tego powodu Piaseczno cieszy się ogromną
popularnością
wśród
mieszkańców aglomeracji
warszawskiej
chcących
uciec od zgiełku wielkiego
miasta. Dawne tereny rolnicze stopniowo prze-

kształcają się w zespół zacisznych, czystych i nowoczesnych osiedli podmiejskich. Władze gminy przygotowując kolejne plany
zagospodarowania przestrzennego tworzą warunki dla inwestorów zainteresowanych budową zarówno rezydencji, domów
jednorodzinnych jak i budynków wielorodzinnych.
Chętni, którzy właśnie tutaj zechcą kupić mieszkanie zaskoczeni będą relatywnie niskimi cenami.
Jak potwierdzają ogólnopolskie rankingi (m. in.
Złota Setka Rzeczypospolitej oraz klasyfikacje publikowane przez tygodnik
samorządowy Wspólnota)
Piaseczno od lat należy do

gmin przeznaczających
najwięcej funduszy na
rozbudowę infrastruktury, przede wszystkim wodociągów i kanalizacji.
Corocznie blisko 30 proc.
wydatków budżetowych
przeznaczanych
jest
w gminie na inwestycje.
Jest to znaczna suma biorąc pod uwagę, że tegoroczny budżet gminy wynosi ponad 140 mln zł.
Piaseczno to także gmina, która intensywnie rozbudowuje sieć szkół podstawowych i gimnazjów.
W tym roku szkolnym
z pierwszym dzwonkiem
oddane zostaje do użytku
nowe gimnazjum w Piasecznie oraz hala sportowa w Głoskowie.

Mieszkańcy Piaseczna
i okolic korzystają również z rozbudowanego zaplecza
rekreacyjnego
i wielu propozycji imprez
kulturalnych. Dzięki zaangażowaniu
naszych
mieszkańców bogate życie
kulturalno-artystyczne
trwa tu cały rok. Z pewnością i dziecko, i dorosły
mieszkaniec znajdą coś interesującego dla siebie.
Piaseczno jest w stanie
zaoferować potencjalnym
inwestorom i przyszłym
mieszkańcom
wygodne
warunki pracy i życia
w przyjaznym człowiekowi otoczeniu bez utraty
walorów dużego miasta.

Szanowni Państwo!
Dzięki aktywności naszych mieszkańców Piaseczno należy do najdynamiczniej
rozwijających się gmin w kraju. Ponad 7 tys. mieszkańców zarejestrowało u nas i prowadzi działalność
gospodarczą. Według ogólnopolskich rankingów gmina znajduje się w ścisłej
czołówce miast powiatowych o największej chłonności rynku, o największej liczbie firm zagranicznych na
1000 mieszkańców oraz o największej liczbie przedsiębiorców, którzy zainwestowali w Polsce ponad
milion dolarów.
Piaseczno ma dzięki temu jeden z najwyższych wskaźników dochodów na mieszkańca wśród miast
powiatowych, a wskaźnik bezrobocia należy do najniższych w kraju.
Zapewniam, że jesteśmy w stanie zaoferować potencjalnym inwestorom i przyszłym mieszkańcom
wygodne warunki pracy i życia w przyjaznym człowiekowi otoczeniu bez utraty walorów dużego miasta.
Zapraszam do Piaseczna!

Piaseczno jest jednym z najpopularniejszych, podwarszawskich obszarów migracji
mieszkaniowej. Sprowadzają się tu osoby,
które uciekając od warszawskiego zgiełku,
chcą mieszkać w wygodnej odległości od
swojego miejsca pracy, korzystając przy okazji z dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej i społecznej. Na początku tego roku
według oficjalnych danych liczba mieszkańców gminy przekroczyła 50 tys. Biorąc jednak pod uwagę osoby mieszkające w gminie,
ale jeszcze nie zameldowane, ocenia się, że
mieszka tu ponad 65 tys. osób.

tu się wypoczywa

Gmina Piaseczno to w 30 proc. lasy. Tereny
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego z licznymi rezerwatami przyrody, szlaki rowerowe
oraz przygotowane miejsca biwakowe w pobliżu doliny rzeki Jeziorki przyciągają na
weekendowy wypoczynek nie tylko mieszkańców miasta ale też stolicy.

tu się spędza czas

Burmistrz Miasta i Gminy Józef Zalewski

Koncert Andrzeja Smolika na otwarcie sezonu
kulturalnego w Piasecznie.
19 września (piątek) g. 19,
sala Ośrodka Kultury

Niniejszy numer Gazety Piaseczyńskiej jest wydaniem specjalnym, prezentującym walory i uroki naszej
gminy podczas Dni Mazowsza. Z tej okazji gmina Piaseczno uczestniczy wraz ze starostwem piaseczyńskim
w organizowanej 31 sierpnia (niedziela) w Łazienkach Królewskich w Warszawie prezentacji powiatów mazowieckich pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców na niedzielny spacer po Łazienkach i odwiedzenie naszej ekspozycji!
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W Piasecznie działają Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, który dysponuje m. in. nowoczesną halą, ścianką do wspinaczki oraz basenem z 47 metrową zjeżdżalnią oraz MiejskoGminny Ośrodek Kultury, który prowadzi
młodzieżowe koła zainteresowań będąc jednocześnie organizatorem licznych, cyklicznych imprez kulturalnych.
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Podziękowania

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA

W związku z zakończeniem prac dotyczących przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie
przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej pragniemy przekazać swoje serdeczne podziękowania dla członków obwodowych komisji referendalnych oraz dla wszystkich, którzy aktywnie przyczynili się do wykonania tego zadania.
Dzięki zaangażowaniu i właściwej organizacji pracy referendum zostało przeprowadzone sprawnie i bez zakłóceń,
a podanie wyników możliwe było już następnego dnia po zakończeniu głosowania.

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 3 lipca
do 28 sierpnia 2003 roku.

Dyrektor Delegatury

Komisarz Wyborczy
w Warszawie
Józef Medyk

Anna Lubaczewska

Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

Kolejne wnioski do SAPARD-u
W tym roku gmina Piaseczno
złoży cztery kolejne projekty w ramach programu SAPARD. Będą
to wnioski o dofinansowanie:
budowy kanalizacji sanitarnej w Woli Gołkowskiej
i Robercinie - etap II i III (etap
I jest realizowany ze środków
gminnych)
budowy kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Górnym - etap V
inwestycji, w ramach którego powstanie 4600 metrów kanalizacji
ze 100 przykanalikami
budowy
wodociągu
w Henrykowie - etapy I i II inwestycji, w ramach których po-

wstanie 6500 metrów sieci ze
145 przyłączami. Po zakończeniu tej części budowy siecią wodociągową zostanie objęta cała
wieś (etap II współrealizowany
jest ze środków z funduszu SAPARD)
budowy Drogi Dzików
w Zalesiu Górnym, od ul. Herbacianej Róży w kierunku ul. Koralowych Dębów - powstanie 560 metrów bieżących drogi.
Ze względu na dużą liczbę
projektów składanych w tym roku
i wysoki dochód na jednego
mieszkańca tym razem gmina wystąpi o refundację kosztów w wy-

sokości około 40 proc.
Termin składania wniosków
dla działania 3, czyli dotyczącego
samorządów, mija 15 września.
Po złożeniu projektów Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa będzie miała dwa
miesiące na ich rozpatrzenie. Jeśli się zakwalifikują, gmina otrzyma promesę i będzie mogła ogłosić przetargi. Inwestycje będą realizowane na wiosnę. Koszty inwestycji zależą od wyników przetargów.
Red.

AGRO-INFO
W ramach Ośrodka Informacji o Unii Europejskiej działającego w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno prowadzony jest projekt „Społeczność wiejska w Unii Europejskiej”, skierowany do mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu. Celem projektu jest dostarczenie społecznościom wiejskim
wiedzy, między innymi o: zasadach funkcjonowania obszarów rolnych i społeczności wiejskich w Unii
Europejskiej, instrumentach pomocnych w uzyskiwaniu wsparcia finansowego w instytucjach i funduszach UE oraz praktycznych zasadach korzystania z funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych UE.
Obecnie ośrodek realizuje przedsięwzięcie pt. „Agro-Skrzynka”. Jego celem jest zbadanie opinii
mieszkańców obszarów wiejskich o korzyściach i ewentualnych zagrożeniach wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a także uzyskanie informacji o znajomości przez nich unijnych programów pomocowych oraz o stopniu zainteresowania nimi ze strony osób, które potencjalnie mogłyby
uzyskać wsparcie finansowe z Unii Europejskiej. Badanie opinii prowadzone jest poprzez kolportowanie anonimowych ankiet. Formularze ankiet umożliwiają również zgłaszanie własnych zapytań, a odpowiedzi na nie będą udzielane indywidualnie. Ankiety i przeznaczone do ich zbiórki „agro-skrzynki” są
przekazywane sołtysom i funkcjonują obecnie już w kilkudziesięciu sołectwach na terenie gminy Piaseczno i gmin sąsiednich (Lesznowola, Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów, Tarczyn).
Zainteresowani mają także możliwość zapoznania się z wydawnictwami i materiałami prezentującymi realne, podejmowane już w Polsce, możliwości zmiany lub uzupełnienia swojego sposobu funkcjonowania zawodowego na wsi.

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:

Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji
w Szczakach gmina Piaseczno.
Miejsce realizacji: Szczaki, Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej., Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Termin realizacji (wymagany) - 23.11.2003 r. - roboty budowlana, 23.12.2003 r. - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
Termin realizacji (pożądany) - 23.11.2003 r. - roboty budowlana, 23.12.2003 r. - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
Wadium - 8 000 zł. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 25 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 11.09.2003 o godzinie 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.09.2003 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.

Szanownemu Panu

KAZIMIERZOWI GRABCZUKOWI
Prezesowi
Zarządu Banku Spółdzielczego
w Piasecznie
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

OJCA
Składają
Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie Józef Wierzchowski
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski

W okresie tym Burmistrz wydał 104 zarządzenia, m. in. w sprawie:
zatwierdzenia przetargu na ogrodzenie
działki SP w Głoskowie przy ul. Milenium 76 za
cenę ryczałtową brutto 162.368,21zł. Wykonawcą
będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego,
Kuligów ul. Wojska Polskiego 82
zatwierdzenia przetargu na wykonanie
kanału deszczowego z osadnikiem, separatorem na
terenie rozbudowanej szkoły w Głoskowie za cenę
ryczałtową brutto 101.429,30zł. Wykonawca Zakład Instalacyjno-Budowlany „GLOBUG”
z Inowrocławia
zatwierdzenia przetargu na remont biblioteki w Zalesiu Górnym przy ul. Wiekowej Sosny - wymiana 5. okien, remont tarasu, remont
pomieszczenia socjalnego + WC. Wykonawcą będzie Zakład Remontowo-Budowlany „JUROM”
ul. Spółdzielcza 7, Łoś, za cenę ryczałtową brutto
16.231,51zł.
zatwierdzenia przetargu na opracowanie
projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji ulicy Kościuszki na dł. ok. 220mb. Wykonawcą będzie firma ILDON z Warszawy, za cenę
ryczałtową brutto 29.524,00zł.
zatwierdzenia przetargu na zakup podwozia samochodu ciężarowego pod zabudowę pożarniczego samochodu gaśniczego dla jednostki
OSP w Chojnowie. Wykonawcą będzie firma
MAN-STAR TRUCKS Sp. z o. o. Wolica, za cenę
ryczałtową brutto 249.000,00zł.
zatwierdzenia przetargu na przedłużenie
rurociągu odprowadzającego ścieki oczyszczone
z oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej do
rzeki Jeziorki. Wykonawcą będzie firma Hydrotechniczno-Budowlana „HYDROM” z Tarnowa,
za cenę ryczałtową brutto 31.973,71zł.
zatwierdzenia przetargu na wynajem
i serwis kabin sanitarnych na terenie miasta i gminy Piaseczno. Wykonawcą będzie firma „Adam
Majewski i Syn Systemy Sanitarne WC” Sp. z o. o.
z Wrocławia za cenę ryczałtową brutto 3.299,24zł.
w skali miesiąca.
zatwierdzenia przetargu na wykonanie
remontu hali mięsnej na terenie targowiska w Piasecznie. Wykonawcą będzie firma „JUROM” Zakład Remontowo-Budowlany z Łosia za cenę ryczałtową brutto 57.815,20zł.
zatwierdzenia przetargu na rozbudowę
instalacji wyciągowej w hali basenowej GOSiR
w Piasecznie. Wykonawcą będzie firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Robót
Inżynieryjnych KOŁDICO z Zagnańska za cenę ryczałtową brutto 205.440,00zł.
zatwierdzenia przetarg na wymianę istniejących zaworów grzejnikowych na termostatyczne zawory grzejnikowe w 22 komunalnych budynkach mieszkalnych w Piasecznie. Wykonawcą
będzie firma WITERRA ENERGY SERVICES Sp.
z o. o. z Warszawy za cenę ryczałtową brutto
299.687,42zł.
zatwierdzenia przetargu na eksploatację
oczyszczalni wód deszczowych w Piasecznie przy ul.
Żeromskiego oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piaseczna. Wykonawcą będzie firma
Auqarius z Piaseczna, za cenę ryczałtową brutto
0,674zł. według odczytu za 1m3 (rocznie 606.600,00zł. brutto, przy założeniu 900.000 m3).
zatwierdzenia przetargu na remont
w Ośrodka Zdrowia w Zalesiu Górnym. Wykonawcą będzie firma JUROM z Łosia, za cenę ryczałtową brutto 29.203,83zł.
ogłoszenia kolejnego przetargu na remont
III piętra U. M. iG. Piaseczno oraz wymianę 7 okien
na parterze oraz wyposażenie w szafy i regały.
ogłoszenia przetargu na przedłużenie
rurociągów odprowadzających ścieki oczyszczone
z oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej.
ogłoszenia przetargu na aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego ul. Kniaziewicza.
ogłoszenia przetargu na opracowanie
projektu budowlanego i wykonawczego chodnika
wzdłuż ul. 1 Maja.
Unieważnienia przetargu na remont
Przychodni Rejonowej Nr 2 w Gołkowie - wymiana okien. Ogłoszono nowy przetarg.
powołania Gminnego Zespołu Reagowania. Jego celem jest podejmowanie działań
zmierzających do zapobiegania powstawaniu oraz

minimalizacji zagrożeń życia i zdrowia oraz mienia
i środowiska, monitorowania i prognozowania
rozwoju sytuacji, kierowania akcją ratowniczą
i odbudową na terenie gminy w sytuacjach będących następstwem katastrofy naturalnej, awarii
technicznej lub działalności człowieka oraz planowania wsparcia działań burmistrza oraz realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.
16 lipca na naradzie kierowniczej przedstawiony został protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w Wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej w zakresie wydawania pozwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych i pobieranie opłat z tego tytułu. Żadnych większych uchybień nie stwierdzono.
17 lipca w Urzędzie Miasta odbyło się spotkania z przedstawicielami firm zlokalizowanych
wzdłuż ul. Puławskiej i Armii Krajowej w celu zapoznania z koncepcją przebudowy tej drogi na odcinku od Piaseczna do Góry Kalwarii. W wyniku
spotkania wypracowano uwagi i wnioski, które zostały zaprezentowane na naradzie technicznej
w dniu 5 sierpnia w Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrat.
20 lipca burmistrz wziął udział w uroczystym
otwarciu XIX Narodowych Mistrzostw Polski Weteranów w Tenisie Ziemnym w którym startowało
ok. 250 uczestników z całej Polski.
23 lipca udział burmistrza, kierownictwa urzędu i radnych w uroczystym wmurowaniu „kamienia węgielnego” pod budynek Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
25 lipca burmistrz wziął udział w piaseczyńskich obchodach Święta Policji.
29 lipca na naradzie kierowniczej projektanci
z firmy „Studio KA” omówili protesty i zarzuty do
projektu zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Piaseczno w obszarze ograniczonym ulicami: Nadarzyńską, Bema,
Sienkiewicza i Poniatowskiego. Złożone protesty,
dotyczyły głównie proponowanych rozwiązań
układu komunikacyjnego dla tego rejonu. Wszystkie protesty i zarzuty zostały uwzględnione w całości lub w części.
30 lipca odbyło się spotkania burmistrzów
i wójtów z zarządem Starostwa nt. powołania
wspólnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej jako organu doradczego starosty. Wynika to
z delegacji ustawowej znowelizowanej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
1 sierpnia burmistrz i radni wzięli udział
w uroczystościach z okazji 59 rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego, które odbyły się na starym cmentarzu parafialnym w Piasecznie.
19 sierpnia burmistrz i przewodniczący RM
wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami AUCHAN Polska i OUTLET COMPANY WARSAW,
dotyczącym omówienia warunków umowy i przebudowie drogi krajowej Nr 79 (ul. Puławskiej) na
odcinku od ul. Geodetów do ul. Energetycznej
wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Energetyczną. W myśl projektu umowy i wcześniejszych ustaleń obie firmy ponieść mają wszystkie koszty związane z tą inwestycją.
23 sierpnia burmistrz i radni wzięli udział w pikniku pod patronatem burmistrza Piaseczna zorganizowanym przez Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piasecznie.
Trwają prace nad projektem uchwały Rady
Miejskiej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy
Piaseczno. W najbliższym czasie projekt uchwały
zostanie przedłożony Radzie do zaopiniowania.
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.
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Piaseczno - tu się mieszka

Na terenie Julianowa...

Od przeszło dekady gmina
Piaseczno jest jednym z najpopularniejszych, podwarszawskich obszarów migracji mieszkaniowej. Sprowadzają się tu
zwłaszcza mieszkańcy stolicy,
którzy uciekając od warszaw-

i nieruchomości, które stanowią atrakcyjną konkurencję dla
warszawskich osiedli. W ostatnim dziesięcioleciu firmy developerskie i spółdzielnie mieszkaniowe wybudowali w Piasecznie prawie 3 tys. mieszkań.

Przykład osiedla stylizowanego na stare dworki w Wólce Kozodawskiej

skiego zgiełku, chcą mieszkać
w wygodnej odległości od swojego miejsca pracy, korzystając
przy okazji z dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej
i społecznej. Zachęcające są też
w Piasecznie ceny mieszkań

W miejscowościach na obrzeżu
Piaseczna jest to głównie
mieszkalnictwo jednorodzinne. Dzięki systematycznemu
przekwalifikowywaniu terenów
rolnych na budowlane gmina
w sposób bardzo dynamiczny

Powstałe w latach 20-tych XX w. Osiedle w Zalesiu Dolnym, podzielone na duże,
leśne parcele jest przykładem założeń urbanistycznych tzw. miast-ogrodów

zmienia charakter z rolniczego na mieszkaniowo-usługowy i rekreacyjny. Na początku tego roku według oficjalnych danych liczba
mieszkańców gminy
przekroczyła 50 tys.
Biorąc jednak pod uwagę osoby mieszkające
w gminie, ale jeszcze
nie zameldowane, ocenia się, że mieszka tu
ponad 65 tys. osób.
W części północnej
miasta koncentrują się
osiedla wielorodzinne ... i Józefosławia powstają zespoły nowoczesnych osiedli w szeregowej zabudowie
o zagęszczonej zabudowie, natomiast południowa szkołach. W zeszłym roku do edukacyjnego. W pierwszych
część miasta, zwłaszcza Zalesie użytku oddany został nowocze- dniach września gmina oddaje
Dolne i druga pod względem sny budynek z 50 mieszkania- też do użytku nowy budynek
wielkości miejscowość w gminie mi socjalnymi. Podobny budy- gimnazjum z salą gimnastyczną
- Zalesie Górne - to przykład nek zostanie wybudowany w Piasecznie oraz szkolną halę
przedwojennych założeń urba- w przyszłym roku. Dzięki ta- sportową w Głoskowie. Rozwój
nistycznych z dużymi, szerokimi kim inwestycjom stopniowo szkolnictwa jest niezwykle ważalejami, starym drzewostanem będzie można zmieniać cha- ny w kontekście ciągle przybyoraz obszernymi działkami le- rakter bardziej zaniedbanych wających w gminie nowych
śnymi, na których znajduje się części Piaseczna. Poprawie bez- mieszkańców. Równie ważna
wiele ekskluzywnych rezydencji. pieczeństwa mieszkańców słu- jest dobra komunikacja z WarNajszybciej zmienia się krajobraz niewielkich do niedawna miescowości wokół Piaseczna: Julianowa, Józefosławia,
Chyliczek, Zalesinka, Gołkowa, Wólki Kozodawskiej. Tu
się najwięcej buduje, a gmina
stara się nadążyć z potrzebną
infrastrukturą techniczną. Co
roku na inwestycje w gminie
przeznaczanych jest blisko 30
proc. ze 140-milionowego budżetu gminy. Ponad połowę
tych pieniędzy pochłania rozbudowa systemu kanalizacji
i wodociągów. Przy realizacji
tych inwestycji gmina korzysta
z unijnych funduszy przedak- W grudniu ub. roku gmina oddała do użytku 48 mieszkań
w nowoczesnym budynku socjalnym
cesyjnych programu SAPARD.
Duże nadzieje wiąże się w gminie z wejściem Polski do Unii żyć ma rozpoczęta w tym roku szawą, która w dużym stopniu
Europejskiej. Wówczas będzie budowa nowej komendy po- stanowi o atrakcyjności gminy.
można skorzystać z unijnych fun- wiatowej policji. Ciężar tej in- W celu zminimalizowania czasu
duszy strukturalnych, np. by zre- westycji o zasięgu powiatowym potrzebnego na dojazd do stoalizować istniejący plan rewitali- wzięła na siebie gmina, która licy prowadzone są rozmowy
zacji centrum Piaseczna. Projekt wraz z Komendą Stołeczną Po- z prywatnymi inwestorami
przebudowy starej części Piasecz- licji finansuje przedsięwzięcie. wzdłuż ulicy Puławskiej oraz
na istnieje już od kilku lat, jednak To nie jedyny przykład, kiedy Generalną Dyrekcją Dróg
na jego wdrożenie niezbędne są gmina w trosce o komfort swo- Krajowych w sprawie poszedodatkowe formy finansowania ich mieszkańców wspiera bory- rzenia ulicy Puławskiej i dalej
oraz współpraca w ramach part- kający się z problemami finan- drogi krajowej 79 o dodatkowy
sowymi powiat. Trwa obecnie pas. Planowana jest też przenerstwa publiczno-prywatnego.
W Piasecznie dużą wagę proces przekazywania gminie budowa głównych skrzyżowań,
przywiązuje się do tak ważnych przez powiat Liceum Ogólno- a w przyszłości budowa
kwestii społecznych jak: bu- kształcącego w Piasecznie. Po dwupasmowej trasy N-S (tzw.
downictwo komunalne, bez- przejęciu przez gminę placów- Puławskiej bis), która odciąży
pieczeństwo mieszkańców oraz ka ta ma szansę na utrzymanie ulicę Puławską i wyprowadzi
poziom edukacji w gminnych swojego wysokiego poziomu ruch z gminy.
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Piaseczno tu się wypoczywa
„Mazur” - wykopany w 1985 r.
podczas prac budowlanych granitoid czerwony jest największym głazem narzutowym na Mazowszu.
Liczy on 17,5 metra obwodu i 2,5
metra wysokości. Po wykopaniu,
ten wspaniały, ważący 100 ton pomnik przyrody przeniesiony został
w eksponowane miejsce, przy
zbiegu ulicy Granitowej i Energetycznej.

Ratusz jest jednym z głównych zabytków architektonicznych
centrum miasta. Klasycystyczny budynek na rzucie kwadratu
powstał w 1823 r. Budynek ocalał po I i II wojnie światowej.
W 1948 r. na wieży umieszczony został herb miasta, a w
1969 r. z okazji 540 rocznicy nadania praw miejskich pojawił
się na niej ufundowany przez piaseczyńskie rzemiosło zegar.
Na ścianie frontowej znajduje się tablica z popiersiem
marszałka Piłsudskiego, zaś obok budynku pomnik
Sybiraków. W Ratuszu, który dawniej był siedzibą władz
miejskich mieści się obecnie
Urząd Stanu Cywilnego.

Kościół św. Anny wzniesiony ok. 1550 r.
po wojnach szwedzkich w 1736 r. posia
późnogotyckie. Kościół jest najstarszym
okazałym zabytkiem architektonicznym
Wewnątrz barokowy wystrój oraz
cenne religijne rzeźby i malowidła.
W tym roku odrestaurowany został
boczny ołtarz wraz ze słynącym z łask
obrazem Matki Bożej Piaseczyńskiej.

Gospodarstwa agroturystyczne na terenie gminy oferują turystom rekreację konną, hodowle kóz, strusi, Mini ZOO, folwarki pracy twórczej,
odpoczynek na łonie natury. Adresy: Mirosław Stygar - Hodowla strusi,
Mini ZOO (Gołków, ul Jaremy 17, tel. 756 21 69),
Zofia i Jerzy Kolanowscy - gospodarstwo agroedukacyjne i
ekologiczne, hodowla kóz (Głosków, ul Radnych 44, tel. 757 81 48),
Galeria Tradycja Agnieszka Wesołowska - folwark pracy twórczej
- ceramika, wiklina, zioła wyroby konopne (Chojnów 52, tel. 727 54 63),
Lonża - rekreacja konna, kareta, wóz drabiniasty, zaprzęgi (Żabieniec,
ul. Graniczna 26c, tel. 750 41 27), Sławomir Wysocki hodowla
i rekreacja konna (Henryków-Urocze, ul. Wschodnia 1, tel. 726 91 56)

Rezerwaty przyrody Chojnowskiego
Parku Krajobrazowego charakteryzują
się różnorodnością krajobrazów:
lasy, stary drzewostan, zarośla,
łąki, tereny bagienne i wody
sprawiają, że występuje na
tym terenie bogata fauna.

Ośrodek Wisła nad sztucznym zbiornikiem wodnym w Zalesiu Górnym oferuje
w okresie wiosenno-letnim usługi hotelarskie, odkryty basen, wypożyczalnie kajaków i rowerów wodnych oraz wędkowanie.

„Zimne Doły” - polana nieopodal stawów w Zalesiu Górnym stanowi
największy w gminie obiekt turystyczny z wiatami, placem zabaw dla
dzieci i paleniskami. Obok prowadzi trasa leśnej ścieżki dydaktycznej.
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Niewątpliwą atrakcją turystyczną gminy jest wąskotorowa kolej, która jeździ na trasie Piaseczno-Głosków-Tarczyn-Grójec. Trasa prowadzi przez
malownicze okolice, po równinnym terenie
z rozległymi sadami owocowymi, kompleksami
stawów, dolinami rzek: Jeziorki, Kraski,
Lubiczki i Pilicy.

r. odrestaurowany
siada cechy
m i najbardziej
m Piaseczna.

Cmentarz Żydowski z 1869 r. znajduje się przy ul. Tuwima w Piasecznie. Zachowało się tu kilkanaście płyt
nagrobnych - macew. Najstarsza z nich z 1889 r. Na terenie cmentarza znajduje się pomnik pamięci ok. 600
Polaków i Żydów rozstrzelanych w latach 1942-44

W Piasecznie i okolicach znajdują się liczne cmentarzyki i mogiły z okresu I wojny światowej. W Jesówce pochowani są obok siebie niemieccy i rosyjscy żołnierze,
natomiast w Żabieńcu przy ul. Łąkowej na sztucznym kopcu ziemnym ustawionych jest kilka kamieni polnych, na jednym z nich epitafium niemieckiego żołnierza, który zginął 10 X 1914 r.

Górki Szymona to atrakcyjny zespół przyrodniczo-krajobrazowy położony w Piasecznie na terenie Zalesia Dolnego. Na plaży w rozlewisku rzeki Jeziorki, wśród
piaszczystych wydm i pięknie zachowanego drzewostanu na
piknikach, spacerach i łowieniu ryb wolny czas spędzają
nie tylko mieszkańcy Piaseczna.

Jedną z najlepszych i najzdrowszych form
zwiedzania zakątków gminy są wycieczki
rowerowe. W gminie prężnie działa Klub
Turystyki Rowerowej „Pędziwiatr”, który
organizuje dłuższe i krótsze wycieczki
oraz rajdy rowerowe dla wszystkich
amatorów dwóch kółek. Proponowane
szlaki rowerowe dostępne są na stronie
www.gmina-piaseczno.pl/turystyka

Piaseczno na weekend
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Piaseczno - tu się spędza czas
Ambicją dynamicznie rozwijającej się gminy jest, aby jej mieszkańcy
identyfikowali się z Piasecznem jako miejscem swojego zamieszkania.
Ponad 50-tysięczna aglomeracja z historią miasta sięgającą 1429 roku (nadanie praw miejskich Piasecznu), ze wspaniałymi terenami rekreacyjnymi i wypoczynkowymi może i powinna żyć swoim życiem.
gdzie można nauczyć się gry na
instrumentach zajęcia plastyczne, zajęcia dla
najmłodszych
oraz kluby sen i o r a .
W
Ośrodku
działają m. in.:
z d o b y w a j ą c y fot. P. Peak
najwyższe mięW Ośrodku Kultury odbywają się cykliczne festiwale oraz koncerty zespołów rockowych
dzynarodowe nafot. P. Peak
grody zespół tańca sportowego Grawitacja, Ma- W tym roku na
I Piaseczyński Turniej Rycerski w parku miejskim w Piasecznie
parku
zowiecki Chór Mieszany „Lira”, terenie
miejskiego
odbył
Piaseczyńska Orkiestra Dęta
Ze swoją ofertą kuturalną, Ośrodek Kultury oraz Gminny
oraz zespoły teatralne - Łups, się I Piaseczyński
sportową i towarzyską Piasecz- Ośrodek Sportu i Rekreacji z nowoNic Pe-wnego, W Skarpetkach Turniej Rycerski czesnym zapletrzydniowa,
i Nie Na Temat. W ramach ta
czem. Na sport
Ośrodka funkcjonuje też bi- atrakcyjna imprei kulturę w Piablioteka publiczna, kino Mewa za kontynuowana
secznie przeznaoraz osiedlowe i wiejskie świe- ma być w kolejcza się rocznie
nych latach.
tlice, a także filie biblioteki.
z budżetu gminy
Młody i z pasją traktujący
ok. 6 mln złoswoją pracę zespół Ośrodka Sport
tych.
Gminny Ośrojest organizatorem licznych
imprez kulturalnych o krajo- dek Sportu i ReOśrodek
wym zasięgu, w większości kreacji posiada
Kultury
mają one charakter cykliczny. nowoczesną halę
Podsta- Są to m. in.: koncerty rocko- sportową, w któwowym celem we, przedstawienia teatralne, rej rozgrywane są
Ośrodka Kultury Piaseczyński Zlot Piosenki liczne
turnieje
jest edukacja kul- Różnej, Piaseczyński Przegląd w różnych dyscy- Ścianka do wspinaczki w hali GOSiR-u
turalna oraz two- Młodzieżowych
Zespołów plinach sportorzenie warun- Muzycznych, Festiwal Małych wych
szczebla
ków dla rozwoju Form Teatralnych, Piaseczyń- c e n t r a l n e g o
amatorskiego ru- skie Teatralia Sobótkowe i międzynarodochu artystyczne- (impreza plenerowa), Free wego. W 2000
go.
Przy Hard Core Festival, Piase- roku do użytku
Tancerze z zespołu „Grawitacja” zdobywają czołowe miejsca na
O ś r o d k u czyńska Wiosna Muzyczna, oddany został bamiędzynarodowych turniejach i mistrzostwach świata w tańcu sportowym
f u n k c j o n u j ą festiwal piosenki ekologicznej sen w Piasecznie,
koła zaintere- i turystycznej oraz koncerty z
47-metrową
no nie stanowi może konkurencji sowań: ognisko muzyczne filharmonii
narodowej. zjeżdżalnią i nodla Warszawy, ale przy odrobinie
woczesnym zaplechęci może być dla niej alternatywą.
czem. W gminie
Na terenie gminy zarejestrowanych
działają też kluby
jest około sto organizacji pozarządosportowe. Najwych i stowarzyszeń, prężnie działają
bardziej znany,
organizacje młodzieżowe, takie jak
o dużych tradyZwiązek Harcerstwa Polskiego czy
cjach KS PiaseczZwiązek Harcerstwa Rzeczpospolino ma już blisko
tej. Aktywnie uczestniczy w życiu
80 lat, a w jego W wakacje Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
kulturalnym gminy Ochotnicza Straż
sekcjach sporto- udostępniał bezpłatnie basen dzieciom i młodzieży
Pożarna, która w tym roku obchowych - piłki nożdziła swoją 100 rocznicę powstania.
nej, lekkiej atletyki, tenisa sto- zgarzew, Victoria Głosków,
Na terenie gminy działają również
łowego, zapasów, siatkówki Perła Złotokłos oraz sekcje
związki kombatanckie, a na terenach
i brydża sportowego - zrzeszo- i kluby uczniowskie przy
wiejskich koła gospodyń wiejskich.
nych jest ok. 500 członków. szkołach.
Dzieci, młodzież i dorośli korzystać
Poza tym funkcjonują w gmimogą z oferty, jaką proponuje fot. P. Peak
Biuro Promocji
nie ludowe kluby sportowe:
i Informacji Gminy
mieszkańcom Miejsko-Gminny Tradycyjne obrzędy „Nocy Świętojańskiej” w parku miejskim w Piasecznie
Jedność Żabieniec, Sparta Ja-
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Ogłoszenia drobne
Dam pracę

❖ Kierowca 30 lat, prawo jazdy B,C +
świadectwo kwalifikacji. Tel. 0 503 471 422

❖ Niemiecki, korepetycje z możliwością
dojazdu. Tel. 715 34 01

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

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

❖ Anglik- nauczyciel. Każdy poziom.
Tel. 0 600 911 656

❖ Zatrudnię fryzjerkę, kosmetyczkę
w Piasecznie. Tel. 0 601 417 471

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

❖ Angielski dla dzieci
(już od 2-go roku życia) metodą Helen Doron
tel. 750 73 90, 0605 343 858

❖ Zaopiekuję się dzieckiem - doświadczenie.
Tel. 757 66 09

❖ Sprzedam Volvo V40, 1,9 TDI - 1997, alufelgi
17", el. Szyby, centr. Zamek, klima, przebieg 120
tys. km. Cena 35 tys. PLN. Tel. 0 606 653 928

❖ Zatrudnię kucharkę w przedszkolu
niepublicznym w Piasecznie. Tel. 0 503 171 741
❖ Pizzeria w Tarczynie zatrudni kucharzy oraz
osoby do rozwożenia pizzy. Tel. 0 601 417 471
❖ Zatrudnię do sprzątania w domu - 4 godz
dziennie. Tel. 757 80 50
❖ Zatrudnię pielęgniarkę do Ośrodka Poprawy
Kondycji Fizycznej w Konstancinie. Tel. 648 72 36
❖ Zatrudnię nauczycielkę do przedszkola
niepublicznego w Piasecznie. Tel. 0 503 171 741

Szukam pracy
❖ Absolwent handlu zagranicznego podejmie
stałą pracę. Tel. 750 76 9
❖ 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)
❖ Młody, uprawnienia na wózki widłowe,
znajomość stolarki podejmie pracę fizyczną.
Tel. 750 06 04
❖ Złota rączka, uprawnienia na wózek widłowy,
prawo jazdy kat. B i świadectwo kwalifikacyjne,
nie palący nie pijący tel. 0 604 275 402
❖ wykonuję prace ogrodowe (budowa
skalniaka, sprzątanie, wycinka piłą motorową).
Tel. 757 49 95

❖ Zaopiekuję się dzieckiem - referencje.
Tel. 717 21 69
❖ Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu.
Tel. 750 06 68

Nieruchomości
❖ Działka pracownicza ok. 400 m kw.,
Głosków-Runów - sprzedam. Tel. 750 33 83
❖ Sprzedam działkę budowlaną w Prace Duże
- gmina Tarczyn o pow. 1800 m kw.
Tel. 797-75-56
❖ Sprzedam działkę budowlaną (1000 m kw.)
- ul. Fabryczna, gmina Lesznowola (przy trasie
na Magdalenkę). Media: gaz, woda, prąd. Cena
23 dol. za m kw. Tel. 0 606 653 937

❖ Wyprzedaż
kręgów
studziennych,
szambowych oraz przepustów drogowych.
Prowadzę nadzory budowlane - Piaseczno.
Tel. 757 04 19

A. BEDNARYCZK
MISTRZ W RZEMIOŚLE
BIOENERGOTERAPIA
zaprasza na skuteczne zabiegi chiropraktyczne i masaże lecznicze w czwartki
TAI CHI
Informacje i zapisy:
tel. 750 97 25, 0 605 419 804
ul. Granitowa 18d,
Osiedle Patronat w Piasecznie

Kursy przygotowawcze
z matematyki.
Krzysztof Kanabus

Inne
❖ Sprzedaż kręgów studziennych oraz
przepustów drogowych, biorę również nadzory
budowlane tel. 757-04-19
❖ Przejażdżki konne w Henrykowie, Sławomir
Wysocki. Tel. 0501 377 127, 726 91 56
❖ Przyjmę towar do sklepu przemysłowego w
Piasecznie 757 24 67
❖ Sprzedam barakowóz na kołach.
Tel. 0 602 844 747

nauczyciel matematyki w LO
matura 2004
egzaminy wstępne na wyższe
uczelnie techniczne
- przygotowanie do nauki w
liceum dla gimnazjalistów
Tel. 750 22 61, 0 605 256 512
-

Do wynajęcia pokój z kuchnią i
łazienką w Piasecznie.
Tel. 0 607 296 765

Informator
URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO

ul. Kościuszki 5,
tel. 70-17-500
STAROSTWO POWIATOWE
ul. Chyliczkowska 14,
tel. 757-20-60
URZĄD SKARBOWY
ul. Czajewicza 2/4,
tel. 756-29-87
POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Szkolna 20
tel. 756-73-61
ZUS ODDZIAŁ PIASECZNO
ul. Puławska 34,
tel. 757-02-51
PROKURATURA REJONOWA
ul. Wojska Polskiego 54,
tel. 756-71-92
STRAŻ MIEJSKA
ul. Kościuszki 5,
tel. 750-21-60,
756-70-41 do 48 wew. 129, 310
POLICJA
pl. Piłsudskiego 9,
tel. 756-70-16
KOMISARIAT w Zalesiu Górnym
ul. Jelonka 2,
tel. 757-87-96
STRAŻ POŻARNA
ul. Staszica 19,
tel. 756-72-43
POGOTOWIE RATUNKOWE
ul. Kościuszki 9,
tel. 756-75-11
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
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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

Zawiadomienie
dot: postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektowanej
budowy budynku handlowo-usługowego przy ul. Puławskiej 42 w Piasecznie.
Działając w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm) oraz art. 12-17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U z 2000 r. Nr 109 poz. 1157, w nawiązaniu do ustawy Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627) w związku z wpłynięciem w dniu 2003-05-05 wniosku, znak
90562/UA, The Outlet Company Warsaw Sp. z o. o. 02-486 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 212A, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy budynku handlowo-usługowego jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o powierzchni 29700 m2 wraz z 1585 miejscami parkingowymi, drogami, chodnikami
i niezbędną infrastrukturą nadziemną i podziemną na nieruchomości położonej na działkach
nr ewid. 3/2, 3/18, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/26 i 3/28 obręb 6 w Piasecznie przy ul. Puławskiej
42 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)

Zawiadomienie
dot: postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL S. A. GSM BT - 10475 „Chyliczkowska” lokalizowanej na
działce nr ewid. 4/2 obręb 43 przy ul. Żeromskiego w Piasecznie.
Działając w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm) oraz art. 12-17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U z 2000 r. Nr 109 poz. 1157, w nawiązaniu do ustawy Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627) w związku z wpłynięciem w dniu 2003-07-09 wniosku, znak
98511/UA, Tomasza Augustyniaka 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Piłsudskiego 3A m.
23, występującego w imieniu 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
PLUS GSM BT-10475 CHYLICZKOWSKA wraz z linią zasilającą nn na działce nr ewid.
4/2 obręb 43 przy ul. Żeromskiego 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)

Zawiadomienie
dot: postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA „21246” - Piaseczno, ul. Puławska, na dachu budynku magazynowego zlokalizowanego na działce nr ewid. 9 obręb 6 przy ul. Puławskiej 38 w Piasecznie.
Działając w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm) oraz art. 12-17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U z 2000 r. Nr 109 poz. 1157, w nawiązaniu do ustawy Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627) w związku z wpłynięciem w dniu 2003-07-10 wniosku, znak
99674/UA, Tomasza Stępnia 02-777 Warszawa, ul. Kopcińskiego 4/13, występującego
w imieniu Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o. 02-222 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie
181, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko sprowadzającej się do budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA „21246” - Piaseczno, ul. Puławska, na dachu budynku magazynowego zlokalizowanego na działce nr ewid. 9 obręb 6 przy ul. Puławskiej 38 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)

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:

Remont ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Wojska
Polskiego do ul. Jarząbka w Piasecznie o długości 470 m b.
Miejsce realizacji: Piaseczno. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. Dopuszcza się
składanie ofert równoważnych. Termin realizacji (wymagany) - 18.11.2003 r. Termin realizacji
(pożądany) - 18.11.2003 r. Wadium - 7 000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 95% termin - 5%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 25 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 12.09.2003 o godzinie 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.09.2003 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.
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urzad@gmina-piaseczno.pl
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wierzchowski@gmina-piaseczno.pl
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AKTUALNOŚCI

Piknik rodzinny

Otwarcie sezonu kulturalnego
19.09 (piątek) g. 19 - koncert Andrzeja Smolika - sala Ośrodka Kultury
20.09 (sobota) g. 12 - eliminacje Mistrzostw Polski w tańcu sportowym
hala GOSiR, ul. Sikorskiego 20
20.09 (sobota) g. 21.30 - maraton filmowy - kino „Mewa”
21.09 (niedziela) g. 20 - spektakl „Światłowstręt” - plac przed
Urzędem Miasta i Gminy

Sobotni festyn na stadionie
przy ul. Chyliczkowskiej, podczas
którego w rodzinnej atmosferze
posłuchać można było zespołów
ludowych, chóru Lira, piaseczyńskiej orkiestry dętej oraz specjalnie zaproszonej piosenkarki Danuty Stankiewicz, a także obejrzeć
zespół taneczny i zagrać w loterię
fantową zorganizowany został
przez Zarząd Rejonowy Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Piasecznie. Patronat nad spotkaniem objął burmistrz miasta
i gminy Piaseczno.

Imprezy Ośrodka Kultury:
31 sierpnia 2003 godz. 16.00 - WAKACYJNE DYRDYMAŁKI - impreza
dla dzieci.
W programie: gry i zabawy, nauka
piosenek, konkursy.
Zapraszamy wszystkie maluchy
i ich rodziców. Wstęp wolny.
1 września 2003 godz. 16.00 - Uroczystości związane
z 64 ROCZNICĄ WYBUCHU
II WOJNY ŚWIATOWEJ
- cmentarz parafialny
ul. Kościuszki 49.
5 września 2003 godz. 19.00 - ORBITA WIRU - koncert .
Wstęp 9 PLN
6 września 2003 godz. 19.00 - THE JUNKERS, AWANTURA ,
PUSSY DRIVER
koncert . Wstęp 15 PLN

Setne urodziny
Pani Marianna Krulak, od
urodzenia mieszkanka Jazgarzewa, obchodziła 23 sierpnia swoje setne urodziny. Szanownej
Jubilatce urodzinowy upominek
i bukiet kwiatów w imieniu
mieszkańców wręczyli sołtys Jazgarzewa Krystyna Karolak oraz
burmistrz Józef Zalewski. To
już drugie w ostatnim czasie tak
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miłe wydarzenie w tym domu.
Dwa lata temu setne urodziny
obchodził zmarły przed rokiem
małżonek Pani Marianny. Małżeństwo Państwa Krulaków
miało wówczas łącznie 200 lat!
Życzymy drogiej Jubliatce
dużo zdrowia i pogody ducha
redakcja.

Zapisy na zajęcia w O.K. ul. Kościuszki 49 tel. 756 76 00
1. OGNISKA MUZYCZNEGO

- zajęcia indywidualne - pianino,
syntezator, flet poprzeczny, akordeon,
trąbka, perkusja, gitara klasyczna,
gitara basowa, emisja głosu
Spotkania organizacyjne - 11 września 2003 godz. 18.00
2. ZAJĘCIA PLASTYCZNE
- dla wszystkich grup wiekowych
Spotkania organizacyjne - 12 września 2003 godz. 18.00
3. ZAJĘCIA TETRALNE
Spotkanie organizacyjne - 12 września 2003 godz. 18.00

Odnowiony ołtarz
Na początku sierpnia po kilkumiesięcznej
renowacji odsłonięty został w kościele św. Anny w Piasecznie obraz Matki Bożej Piaseczyńskiej. Namalowany na czterech lipowych deskach obraz Madonny z dziecięciem w srebrnej
sukni i zdobionej koronie od XVI wieku czczony jest szczególnym kultem. Do dziś zachowała
się księga łask i darów począwszy od XVII wieku. Równocześnie z renowacją obrazu odnowiony został lewy ołtarz, na którym jest on

umieszczony. Nową koronę Matki Bożej, ze
szlachetnych kamieni, ufundował p. Józef Czerniejewski, właściciel firmy Natalia Gold. Poświęcenia odrestaurowanego ołtarza dokonał
podczas mszy świętej ks. bp Marian Duś, a p.
Jarosław Wróblewski ułożył pieśń „Do Matki
Bożej Piaseczyńskiej”, która odtąd towarzyszy
odsłonie obrazu przed mszą o 6.30 i zasłonie
po mszy o 18.30.

Klub Turystyki Rowerowej „Pędziwiatr”
oraz GOSiR Piaseczno

4. „SPOTKANIA Z ZACZAROWANYM OŁÓWKIEM ” - zajęcia grupowe
dla najmłodszych / 4 - 6 lat / . W programie zajęcia: plastyczne,
muzyczne, rytmiczne, techniczne
5. ZESPÓŁ WOKALNY DLA MŁODZIEŻY 11 - 15 lat
Przesłuchania do zespołu odbędą się 9 września 2003 w godz. 18.00 - 19.30
W świetlicy O.K. ul. Sikorskiego 1a
6. RYTMIKA DLA NAJMŁODSZYCH - zajęcia w 2 grupach wiekowych
/1 grupa 3-latki , 2 grupa 4-5-latki/
7. KOŁO SZACHOWE dla dzieci i młodzieży
8. ZAJĘCIA TANECZNE - kurs tańca dla wszystkich grup wiekowych.
W programie: taniec towarzyski /tańce standardowe i latynoamerykańskie/, Salsa / merenge, casino, cumbia i inne / Latino / samba, cha
- cha, rumba, jive.
ZAJĘCIA RUSZAJĄ W POLOWIE WRZEŚNIA ZAPRASZAMY

zapraszają na

wycieczkę rowerową „Historia i przyroda”
Trasa wycieczki:
Piaseczno-Falenty-Raszyn-Okęcie-Pyry-Las Kabacki-Piaseczno
(około 40 km)

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

Pamięć Powstańcom

1.08.2003 r. (niedziela)
Zbiórka pod GOSiR Piaseczno o godz. 10
Powrót około godz. 14
Klub Sportowy „Piaseczno”
Informujemy, że mecze sezonu 2003/04 rundy jesiennej odbędą się na boisku w Piasecznie przy ul. 1 Maja 16
w następujących terminach:
A klasa
Piaseczno II - AZS UW - 30 sierpnia
(sobota) godz. 13.30
Mazowiecka Liga Juniorów
Starszych rocznik 1985/86
Piaseczno - Start Otwock - 3 września
(środa) godz. 15.30
Piaseczno - Polonia - 13 września
(sobota) godz. 16.30

CMYK

Mazowiecka Liga Juniorów młodszych rocznik 1987
Piaseczno - Olimpia - 31 sierpnia
(niedziela) godz. 11.00
Piaseczno - Gwardia - 13 września
(sobota) godz. 13.00

Mazowiecka Liga Trampkarzy
starszych rocznik 1988
Piaseczno - Okęcie - 30 sierpnia
(sobota) godz. 15.30
Piaseczno - MOSiR Mińsk - 14 września
(niedziela) godz. 13.30

Mazowiecka Liga
Młodzików rocznik 1991
Piaseczno - Józefovia - 31 sierpnia
(niedziela) godz. 17.00
Piaseczno - Raszyn - - 6 września
(sobota) godz. 13.00

Trampkarze rocznik 1989
Piaseczno - Victoria - 31 sierpnia
(niedziela) godz. 15.00
Piaseczno - Energetyk - 6 września
(sobota) godz. 15.00

Żaki rocznik 1992
Piaseczno - Mazowia Bis - 30 sierpnia
(sobota) godz. 18.00
Piaseczno - Mazur Karczew - 14 września (niedziela) godz. 11.00

Mazowiecka Liga
Trampkarzy rocznik 1990
Piaseczno - Kozienice - 31 sierpnia
(niedziela) godz. 13.00
Piaseczno - Junior Radom - 6 września
(sobota) godz. 17.00

Orliki rocznik 1993
Piaseczno - Energetyk - 3 września
(środa) godz. 14.00
Piaseczno - Falenica - 13 września
(sobota) godz. 15.00

W 59. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, 1. sierpnia na cmentarzu parafialnym w Piasecznie, odbyła się msza polowa w intencji uczestników tamtych wydarzeń. Celebrował ją ksiądz dziekan Tadeusz Sowa, a wieńce pod Kwaterą Wojenną złożyli kombatanci, przedstawiciele władz lokalnych i organizacji społecznych. Obchody
przeniosły się następnie w okolice Zimnych Dołów, gdzie specjalny program artystyczny zaprezentowali harcerze.

