38. sesja
Rady Miejskiej odbędzie
się 21 czerwca
o godz. 9
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno,
ul. Kościuszki 5

AKTUALNOŚCI
Sprawozdanie z sesji RM

●

s. 2

Sprawozdanie burmistrza

●

s. 3

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO
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PIASECZYŃSKIE TEATRALIA SOBÓTKOWE
23-26 czerwca w Piasecznie odbędą się Piaseczyńskie Teatralia Sobótkowe. Będzie
to czterodniowa „mieszanka” przedstawień teatralnych, folkowych koncertów
muzycznych połączona z III Turniejem Rycerskim „O złote jajo”, która
rozpocznie się świętojankami - inscenizacją nawiązującą do ludowych obchodów
nocy sobótkowej. Wystąpią m.in. ukraiński Teatr VOSKRESIENIA, Teatr PYPEĆ z
Zielonej Góry, Teatr WIELKIE KOŁO z Będzina oraz teatry miejscowe, a także
kapele: DREWUTNIA, OPEN FOLK , IRISCH CONECTION i COTTON CAT

Express Piaseczno
● s. 4
Ugoda z Jednością
● s. 5
Jarmark Hubertowski

●

s. 5

fot. OK

Komunikaty
● s. 6

KS Grawitacja
na Mistrzostwach Świata
● s. 8

Tradycyjne obrzędy nocy świętojańskiej - Park Miejski w Piasecznie,
czerwiec 2004.

Zamierzeniem teatraliów jest
zdobycie możliwie najszerszego
kręgu odbiorców. Wobec tego zaplanowano imprezy związane z różnymi dziedzinami sztuki: przedstawienia, wernisaże, akcje uliczne,
koncerty muzyczne. Będą się one
odbywały dwa, a nawet trzy razy
dziennie na scenie plenerowej
w Parku Miejskim oraz na placu
Piłsudskiego. Wstęp na wszystkie
imprezy jest bezpłatny. Organizatorami tegorocznych teatraliów są:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Piasecznie, Teatr Nic Pewnego
oraz Piaseczyńskie Stowarzyszenie
Rycerskie „Eodem Tempore”.
Pomysł Teatraliów zrodził się
dziewięć lat temu w Piasecznie, gdy
po raz pierwszy Teatr Nic Pewnego
wraz z piaseczyńskim Ośrodkiem
Kultury zorganizował Piaseczyńską
Wiosnę Teatralną, która wówczas
była edycją Warszawskiej Wiosny
Teatralnej. Rok później odbyło się
trzydniowe Powitanie Lata, a w na-

stępnym roku Zakończenie Sezonu
Kulturalnego.
Niezależnie od nazwy wszystkie
te imprezy miały za zadanie namówić na kontakt ze sztuką nie tylko
tych, którzy cenią teatr i są jego sta-

łymi widzami, ale także przypadkowych przechodniów. Dlatego większość spektakli grana była na głównych ulicach miasta oraz piaseczyńskich skwerach. Od dwóch lat
spektakle plenerowe i koncerty folkowe odbywają się w piaseczyńskim
Parku Miejskim, a nazwa Piaseczyńskie Teatralia Sobótkowe od
sześciu lat funkcjonuje w świadomości mieszkańców Piaseczna oraz
ludzi związanych z teatrem plenerowym w całej Polsce.
Podczas Piaseczyńskich Teatraliów Sobótkowych grały m.in. Teatry: Strefa Ciszy z Poznania, warszawski Akt, Prawdziwy z Bielawy,
Na Bruku z Wrocławia, Biały
Clown, Dokąd z Płocka, Kolski Teatr Pantomimy, Wejście Ewakuacyjne z Łaska, Grupa Plastyczna
„Pławna 9” oraz zespoły: Sekret
Franciszka, Nic Wielkiego, Kapela
Drewutnia, Orkiestra pw. św. Mikołaja, Kwartet Jorgi, White Garden, Ich Trole, orkiestra bębnów
Jambe Fola, Le Blue.
Piotr Bąk

PARK MIEJSKI
ul. Chyliczkowska
23 czerwca - godz. 20:30
` koncert folkowy - część I
kapela DREWUTNIA
` „Świętojanki”
Obrzęd Nocy Świetojańskiej
` koncert folkowy - część II
kapela DREWUTNIA
` nocne granie w plenerowym
klubie festiwalowym
24 czerwca - godz. 20:30
` koncert zespołu folkowego
COTTON CAT
` Spektakl „Clowni”
Teatr PYPEĆ z Zielonej Góry
` spektakl „Uskrzydłowienie”
Teatr PANIKA
` spektakl „Demeter i Kora”
Teatr MIN
` nocne granie w plenerowym
klubie festiwalowym
25 czerwca - godz. 10:00
III Turniej Rycerski
„O Złote Jajo”
godz. 17:00
SCENA DZIECIĘCA
` spektakle i zabawy teatralne dla dzieci
godz. 20:30
` koncert zespołu
IRISCH CONECTION
` spektakl „Świat ze szmat”
Teatr NIC PEWNEGO
` spektakl „ Gloria”
Teatr VOSKRESIENIA ze LWOWA
` nocne granie w plenerowym
klubie festiwalowym
26 czerwca - godz. 10:00
III Turniej Rycerski
„O Złote Jajo”

RYNEK MIEJSKI
godz. 10:45
` spektakl „Clowni”
Teatr PYPEĆ
` spektakl dla dzieci
„Sznurkowe Skrzaty”
Teatr WIELKIE KOŁO

PARK MIEJSKI

fot. OK
Występy teatralne na rynku w centrum miasta - Piaseczno, czerwiec 2002

ul. Chyliczkowska
godz. 20.30
` koncert zespołu
OPEN FOLK
` spektakl
„Andersen-życie jak z baśni”
Teatr NIE NA TEMAT
Teatr ŁUPS
Teatr BEZ PIATEJ KLEPKI
Teatr W SKARPETKACH
` nocne granie w plenerowym
klubie festiwalowym

PATRONI MEDIALNI

MTB Marathon
● s. 8
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AKTUALNOŚCI

Sprawozdanie przewodniczącego Rady Miejskiej
w Piasecznie z prac Rady
za okres między sesjami od 27 kwietnia do 24 maja 2005 r.
30 kwietnia przewodniczący wspólnie
z burmistrzem uczestniczyli w otwarciu Klubu Rekreacji Rodzinnej „Pasja” w Józefosławiu.
3 maja przewodniczący i radni wzięli
udział w piaseczyńskich uroczystościach
związanych z obchodami 214. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 maja.
8 i 9 maja przewodniczący wziął udział
w spotkaniach z biskupem Piotrem Jareckim, który przybył z wizytą kanoniczną do
Piaseczna.
11-14 maja odbyła się rewizyta delegacji gminy Piaseczno z udziałem radnego
w Nowogradzie Wołyńskim na Ukrainie.
18 maja przewodniczący uczestniczył
w podpisaniu porozumienia pomiędzy gminą Piaseczno a zarządem spółdzielni Jedność.
21 maja przewodniczący i radni wzięli
udział w festynie w Józefosławiu z okazji
otwarcia sezonu sportowego.
Wszystkie sprawy, które wpłynęły do
biura Rady, zostały rozpatrzone i załatwione
lub został nadany dokumentom bieg w celu
dokładniejszego rozpoznania.
Wnioski z posiedzeń komisji Rady
Miejskiej w okresie pomiędzy 35.
a 36. sesją Rady Miejskiej
Komisja oświaty, kultury i wychowania
◗ Wniosek, aby dyrektor ZEAS p. W. Dąbrowska przedstawiła program, jaki przygotowała p. H. Kubina, przystępując do konkursu na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie.
Komisja rolnictwa, leśnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska
◗ Wniosek, aby zobowiązać burmistrza do
przeprowadzenia rozmów z zarządami ogrodów działkowych w celu podpisania umów
na wywóz odpadów stałych i płynnych z terenu ogrodów działkowych.
◗ Wniosek, aby zobowiązać firmy do
15.06.2005 r. zajmujące się wywozem odpadów z terenu gminy do przedstawienia wykazów osób, które mają podpisane umowy
z poszczególnych sołectw i osiedli.
Komisja polityki gospodarczej
◗ Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwały
budżetowe na sesje w dniu 24.05.2005 r.

◗ Komisja negatywnie zaopiniowała uchwałę
nr 6.17 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku komunalnym w Bąkówce
ul. Lipowa 8.
Komisja promocji gospodarczej
◗ Wniosek o przesunięcie środków z budowy boiska na Patronacie na budowę boiska
przy Gimnazjum nr 2 przy al. Kalin.
◗ Wniosek o przeznaczenie całej kwoty 85
tys. zł z remontów stadionu w Żabieńcu
i Zalesiu Górnym na remont ul. Czajewicza
na odcinku od ul. Gerbera do ul. Sienkiewicza.
◗ Wniosek o przesunięcie kwoty 60 tys. zł ze
szkoły w Głoskowie na utwardzenie ul. Południowej.
◗ Wniosek o zdjęcie środków w kwocie 495
tys. zł z budowy placu Wolności i przeznaczenie jej na zwiększenie środków budowy
ul. Modrzewiowej.
◗ Komisja negatywnie zaopiniowała uchwały
na sesję (dot. ośrodków zdrowia, oświetlenia
ulic, przyjęcia środków z Funduszu Spójności, dot. sprzedaży lokali mieszkalnych w Bąkówce).
◗ Wniosek o przedstawienie sposobu i kosztów funkcjonowania obsługi prawnej
w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno.
◗ Wniosek, aby uchwały z uchwały z kwietniowej sesji dot. budowy ulicy Droga Dzików w Zalesiu Górnym znalazły się w programie sesji 24 maja 2005.
Komisja kultury fizycznej, sportu
i turystyki
◗ Wniosek o przedłożenie kopii dokumentacji rozliczeniowej za lata 2002, 2003, 2004
z udzielonej dotacji dla Klubu Sportowego
Piaseczno.
◗ Wniosek o dofinansowanie obozu dla klubu Grawitacja (80 osób) w kwocie 4 tys. zł.
◗ Wniosek o przekazanie dla GOSiR-u kwoty 50 tys. zł na dofinansowanie letniej akcji wakacje dla dzieci.
◗ Wniosek o przeanalizowanie możliwości
wykorzystania przez klub Grawitacja małej
sali gimnastycznej przy Szkole nr 5 po wybudowaniu nowej sali sportowej.
◗ Wniosek o zdjęcie kwoty 60 tys. zł z naprawy ogrodzenia wraz z bramą na boisku w Zalesiu Górnym.

◗ Wniosek o zdjęcie kwoty 25 tys. zł z budowy nawierzchni boiska na stadionie w Żabieńcu i przekazanie tej kwoty na budowę
ogródka jordanowskiego w Żabieńcu.
◗ Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwały
budżetowe na sesję RM.
Komisja zdrowia i opieki społecznej
◗ Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwały
budżetowe na sesję RM.
◗ Wniosek, aby uchwały z uchwały z kwietniowej sesji dot. budowy ulicy Droga Dzików w Zalesiu Górnym znalazły się w programie sesji 24 maja 2005 r.
Komisja statutowa
◗ Ponowny wniosek o przekazanie do dnia
9 maja pełnej dokumentacji dotyczącej użyczenia terenów przy ul. 1 Maja 16 w Piasecznie Stowarzyszeniu KS Piaseczno oraz dokumentacji dotyczącej uwłaszczenia.
Komisja finansów
◗ Wniosek o modernizację systemu zapisu
sesji z analogowego na cyfrowy i udostępnianie tego zapisu na stronie internetowej gminy Piaseczno. Zapis cyfrowy ma być integralną częścią protokołu zgodnie z regulaminem
Rady Miejskiej.
◗ Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwały
budżetowe na sesję RM.
◗ Komisja pozytywnie zaopiniowała pismo
mieszkańców ul. Putramenta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek o pow. 833
m i 12 m stanowiących ul. Putramenta.
◗ Komisja pozytywnie zaopiniowała pismo
mieszkanki Chylic w sprawie udzielenia pomocy finansowej na usunięcie skutków powodzi, jaka ją dotknęła w marcu 2005 r.
◗ Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek
w sprawie przeznaczenia kwoty 60 tys. zł
z nadwyżki budżetowej dla Piaseczyńskiego
Towarzystwa Kolei Wąskotorowej.
◗ Wniosek o rozpatrzenie pisma mieszkańców ul. Niecałej w sprawie wykonania nawierzchni ulicy przy podziale środków z nadwyżki budżetowej.
◗ Komisja pozytywnie zaopiniowała pismo
radnego oraz rady rodziców szkoły w Zalesiu
Górnym z prośbą o przyznanie kwoty 5 tys.
zł na zakup pianina elektronicznego typu Roland.

Sprawozdanie z 36. sesji Rady Miejskiej
Sesję, która odbyła się 24 maja, otworzył i poprowadził przewodniczący Rady
Miejskiej Józef Wierzchowski.
Przed rozpoczęciem części uchwałodawczej sprawozdanie z działalności za okres
między sesjami przedstawili przewodniczący
Rady i burmistrz Józef Zalewski. Radny Gerard Burzyński przedstawił sprawozdanie
z pobytu delegacji gminy Piaseczno w Nowogradzie Wołyńskim. Następnie radni składali wnioski i interpelacje.
W pierwszej części obrad radni wprowadzali zmiany do budżetu. W związku
z otrzymaniem dywidendy w wysokości
356,5 tys. zł od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych SITA (którego gmina jest udziałowcem) oraz z rozdysponowaniem części
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na
wniosek wydziału gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej zwiększono wydatki na:
◗ remonty i inwestycje drogowe (w kwocie ponad 2,5 mln zł czyt. ramka),
◗ budowę ogrodzenia na Cmentarzu Parafialnym (80 tys. zł),
◗ zakup materiałów i wyposażenia na
osiedlowy plac zabaw przy ul. Fabrycznej (30
tys. zł),
◗ naprawę ogrodzenia wraz z bramą na
boisku przy ul. Pionierów w Zalesiu Górnym,
◗ projekt i budowę rowu między ul. Słoneczną a ul. Kaczą w Szczakach (50 tys. zł),
◗ projekt i budowę rowu odwadniającego
w Zalesiu Dolnym przy ul. Irysowej (60 tys.
zł.),
◗ budowę boiska wielofunkcyjnego na
osiedlu Patronat (250 tys. zł),
◗ budowę bieżni lekkoatletycznej ze
skocznią w dal (55 tys. zł),
◗ remont budynków socjalnych i gospodarczych (15 tys. zł) oraz nawierzchni boiska
na stadionie w Żabieńcu (25 tys. zł),
◗ wykonanie projektu zagospodarowania
stadionu w Zalesiu Górnym (45 tys. zł),
◗ zakup samochodu osobowo-towarowego typu bus dla Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji (60 tys. zł),
◗ zakupy na potrzeby Gminnego Zespołu
Reagowania (m. in. zapory przeciwpowodziowe, mapy operacyjne 15 tys. zł),

◗ remont w gimnazjum w Zalesiu Górnym (52 tys. zł),
◗ remont w Przedszkolu nr 5 w Piasecznie
(56 tys. zł),
◗ remont w Szkole Podstawowej w Głoskowie (60 tys. zł),
◗ zakupy dla szkół i przedszkoli z terenu
gminy (łącznie 77 tys.),
◗ adaptację budynku po Adextrze przy ul.
Młodych Wilcząt w Zalesiu Górnym na
przedszkole po przeprowadzonym przetargu
zwiększyła się wartość kosztorysowa zadania
(30 tys. zł),
◗ wykonanie dodatkowych przyłączy do
sieci wodociągowej w Henrykowie Uroczu
(60 tys. zł),
◗ remonty ośrodków zdrowia (łącznie
560 tys. zł),
◗ remont i uzupełnienie oświetlenia na
terenie gminy (615 tys. zł),
◗ remont posadzki w Ośrodku Kultury
(30 tys. zł).
Gmina podpisała umowę o świadczeniu
usług telekomunikacyjnych z firmą Crowley
Data Poland Sp. z o. o. na transmisję danych
dotyczących ewidencji gruntów ze starostwa
do gminy (umowa ta pozwoli na bezpośredni wgląd do rejestru gruntów, który posiada
starostwo).
W związku z przyznaniem przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki środków (prawie
33 tys. zł) na stypendia i zasiłki szkolne dla
uczniów najuboższych radni zwiększyli odpowiednio plan dochodów i wydatków. Ponadto przeznaczyli ponad 15 tys. zł na zakupy dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej (dwie drukarki, kserokopiarka,

zestaw komputerowy).
Następnie Rada uchwaliła przyjęcie
środków z Funduszu Spójności będących
w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 31 693 497 euro na dofinansowanie inwestycji „Program uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Piaseczno”
oraz upoważniła burmistrza do zawarcia
umowy z NFOŚiGW w tej sprawie.
Radni oddalili dwie skargi mieszkańców Piaseczna na działalność burmistrza, uznając je
za bezzasadne. Następnie wyrazili zgodę na
sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym w Bąkówce przy ul. Lipowej.
Kolejne uchwały dotyczyły przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bąkówka etap
I oraz części miasta Piaseczna.
Rada odrzuciła skargę naruszenia interesu prawnego dwóch mieszkanek Warszawy
dotyczącą zatwierdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części
miasta Piaseczna.
Uchwalono zasady przyznawania
i sprzedaży miejsc do pochówku na cmentarzu komunalnym w Piasecznie.
W ostatniej części obrad radni wyrazili
zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
22 działek na rzecz użytkowników wieczystych.
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Sprawozdanie z 37. sesji Rady Miejskiej
Sesję, która odbyła się 2 czerwca, otworzył i poprowadził przewodniczący Rady
Miejskiej Józef Wierzchowski.
Jeszcze przed przyjęciem porządku obrad radni i przybyli goście zostali zapoznani
z koncepcją budowy miejsca ku pamięci papieża Jana Pawła II. Projekt przygotowany
przez specjalistów Politechniki Warszawskiej
zakłada postawienie u zbiegu ulic Jana Pawła
II i Puławskiej dziesięciometrowego krzyża
wykonanego z niebieskiego granitu. Obok,
na ogrodzeniu, znalazłoby się sześć tablic
z cytatami z nauk Ojca Świętego. Koncepcja
będzie przedmiotem obrad jednej z kolejnych sesji Rady.
Po przyjęciu protokołu z 36. sesji radni
przystąpili do rozpatrywania projektów
uchwał. Na pierwszy ogień poszła budząca
największe emocje sprawa sprzedaży spółdzielni Jedność użytkowanych przez nią terenów. Rada zgodziła się, by tereny znajdujące
się pod budynkami mieszkalnymi, jak również ich podwórka i drogi dojazdowe, sprzedać spółdzielni z 95-proc. bonifikatą, pod
warunkiem jednak że spółdzielnia zobowiąże
się do zastosowania takich samych warunków wobec mieszkańców przy wyodrębnianiu własności mieszkań. Rada zgodziła się też
ujednolicić terminy użytkowania wieczystego
działek będących w użytkowaniu spółdzielni.
Kolejną sprawą budzącą zainteresowanie przybyłych na sesję mieszkańców była
kwestia przeniesienia na dotychczasowych
najemców prawa własności do garaży znajdujących się przy ul. Kusocińskiego i oddania im w użytkowanie wieczyste gruntu pod
tymi garażami. Radni przychylili się do wniosków najemców i zgodzili się na oddanie garaży.
Jedną z ważniejszych decyzji podjętych na
sesji było przyjęcie Strategii Zrównoważone-

go Rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno. Strategia określa priorytety inwestycyjne miasta
i gminy na najbliższe lata. Dzięki niej łatwiej
będzie ubiegać się o dofinansowanie tych inwestycji z różnych źródeł, między innymi
z Unii Europejskiej, a także lepsze, długoterminowe planowanie wydatków inwestycyjnych.
Rada podjęła też szereg uchwał dotyczących zakupu bądź sprzedaży działek. Radni
zgodzili się na sprzedaż dotychczasowej najemczyni działki w Chojnowie, a także zdecydowali o kupnie niewielkich działek przeznaczonych pod budowę ulic w Piasecznie (pod
ulicę Tulipanów) i Baszkówce. Zgodzili się
też na oddanie gruntów gminnych w zamian
za grunty prywatne w Paszkówce, na których
mają powstać nowe ulice.
Kolejne uchwały dotyczyły nadania
nazw ulicom: Polnych Maków w Baszkówce,
Rajskiej Jabłoni w Józefosławiu, Gościniec
Warecki w Nowinkach, Rajskiej w Jazgarzewie, Szarych Zajączków w Kuleszówce, Białej Róży w Wólce Kozodawskiej, Leśnych
Ziół w Jastrzębiu, Rosy i Świtezianki w Henrykowie Uroczu.
Rada Miejska zdecydowała też o zasadach używania herbu i barw gminy Piaseczno. Herb i barwy mogą być używane przez
osoby i instytucje działające w gminie za zgodą i na zasadach określonych przez burmistrza.
Nie udało się natomiast podjąć uchwały
o rozszerzeniu składu komisji rewizyjnej.
Projekt uchwały nie uzyskał poparcia większości radnych.
Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz
uchwały dostępne są na stronie internetowej
www.piaseczno.eobip.pl
www.gmina-piaseczno.pl

Remonty i inwestycje drogowe
Poza inwestycjami drogowymi i remontami dróg zaplanowanymi w budżecie
na 2005 rok oraz przyjętym niedawno
przez Radę Miejską programem utwardzenia tłuczniem dróg gminnych radni, wykorzystując nadwyżkę budżetową z lat poprzednich oraz dywidendę z PUK SITA,
postanowili przeznaczyć dodatkowe środki
na następujące cele:
◗ 200 tys. zł - akcja zima - planowane
środki na utrzymanie zimowe dróg gminnych okazały się niewystarczające,
◗ 150 tys. zł - utrzymanie bieżące dróg naprawa po zimie nawierzchni dróg gminnych,
◗ 150 tys. zł - naprawa asfaltu po kanalizacji ul. Kolonia w Woli Gołkowskiej,
◗ 120 tys. zł - ul. Stołeczna - wykonanie
miejsc parkingowych na gruntowej części
po wschodniej stronie, wybudowanie spowalniaczy na ul. Redutowej oraz modernizacja nawierzchni ulic po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Dolnym,
◗ 60 tys. zł - ul. Poziomkowa - utwardzenie nawierzchni na dł. 180 m. b.,
◗ 65 tys. - ul. Abramowicza w Głoskowie
- przełożenie kostki brukowej zniszczonej
przez powódź,
◗ 80 tys. zł - boisko w ogródku jordanowskim u zbiegu ulic Wojska Polskiego
i Kusocińskiego w Piasecznie - remont nawierzchni,
◗ 55 tys. zł - ul. Sikorskiego - wykonanie
chodnika z kostki brukowej,

◗ 8 tys. zł - ul. Bochuna w Gołkowie dowiezienie 70 ton tłucznia i wyrównanie
nierówności,
◗ 50 tys. zł - ul. Braci Czapskich w Chojnowie - dokończenie utwardzenia nawierzchni ulicy,
◗ 150 tys. zł - ul. 3 Maja w Złotokłosie dofinansowanie budowy chodnika,
◗ 120 tys. zł - projekt ul. Modrzewiowej
w Zalesiu Dolnym, dł. odcinka ok. 780 mb,
◗ 295 tys. zł - przebudowa ul. Kusocińskiego, odcinek od Wojska Polskiego do ul.
Puławskiej, dł. 180 mb (odnowa nawierzchni jezdni i chodników),
◗ 50 tys. zł (kolejne 730 tys. w 2006 r.)
- przebudowa ul. Sękocińskiej, odcinek od
ul. Mleczarskiej do ul. Puławskiej dł. 490
mb (opracowanie projektu, budowa chodników oraz nawierzchni asfaltowej jezdni
wraz z oświetleniem),
◗ 300 tys. zł - wykonanie chodników
obustronnych z kostki brukowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szkolnej do
ul. Kusocińskiego wraz z opracowaniem
uproszczonej dokumentacji dł. odcinka
300 m. b.
Z zaplanowanych na projekt modernizacji ul. Stołecznej i Pod Bateriami 250 tys.
radni przenieśli kwotę 200 tys. na rok
2006. Wynika to z przedłużających się negocjacji z Mazowieckim Zarządem Dróg
Wojewódzkich, który zlecał opracowanie
projektu.

Jubilaci na sesji

Po wolnych wnioskach i odpowiedziach
na interpelacje sesję zakończono.
Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej
oraz uchwały dostępne są na stronie internetowej www.piaseczno.eobip.pl
www.gmina-piaseczno.pl

O G Ł O S Z E N I E
Niniejszym przepraszam pana Jana Dąbka za publiczne rozgłaszanie nieprawdziwych faktów i pomówień - zawartych m.in. w artykule pt. „Dorwać małego” („Co
i Jak” nr 35 z marca 2001 r.) godzących w jego dobre imię i podważających jego fachowość, kompetencje i uczciwość zarówno w okresie sprawowania przez pana Jana Dąbka funkcji wiceburmistrza gminy Piaseczno, jak i w okresie po ustaniu pełnienia przez niego tej odpowiedzialnej funkcji.
Sytuacja ta wynikła z braku weryfikacji informacji uzyskanych od ówczesnego
radnego Jerzego Madeja.
Magdalena Woźniak, redaktor naczelny „Co i Jak”

fot. Ł. Wyleziński
Przed rozpoczęciem sesji Rady Miejskiej 24 maja medalami od prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie uhonorowanych zostało sześć małżeństw. W 50. rocznicę ślubu kwiaty i upominki z rąk przewodniczącego Rady i burmistrza otrzymali Państwo: Krystyna i Michał Gralińscy, Daniela i Jerzy Czerwińscy, Henryka i Tadeusz Żochowscy, Irena
i Jan Sikorscy, Helena i Jan Iwiccy, Janina i Marian Sokołowscy.
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AKTUALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA

Na początku każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz przedstawia radnym sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami Rady. Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych spraw i problemów, którymi burmistrz i kierownictwo zajmowali się od 27 kwietnia do 2 czerwca 2005 roku.
W okresie tym burmistrz wydał 121 zarządzeń, w tym m. in. w sprawach:
Zatwierdzenia przetargów:
◗ na odbiór wraz z załadunkiem, transport
i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych pochodzących z demontażu obiektów
należących do osób fizycznych z terenu gminy
Piaseczno - wykonawca - firma PPHU Abba-Ekomed Sp. z o. o. z Torunia, za cenę ryczałtową brutto za odbiór 1 tony - 330,63 zł;
◗ na remont nawierzchni gruntowej ul. Leśnej w Zalesiu Górnym - wykonawca - firma
Fal-bruk B. B. Z. Falenta z Warszawy, za cenę
ryczałtową brutto w wariancie II 161 709,08 zł;
◗ na wykonanie sieci wodociągowej wraz
z przyłączami w miejscowości Kolonia Nowinki
- wykonawca - Zakład Instalacyjny i Remontowo-Budowlany Roman Zwierzchowski ze Zgorzały, za cenę ryczałtową brutto 331 114,52 zł;
◗ na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego ul. Szkolnej w Piasecznie
i przebudowę chodników po wschodniej stronie ul. Puławskiej i Kościuszki wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę - wykonawca - Centralne Biuro Projektowo-Badawcze
Budownictwa Kolejowego „Kolprojekt” Sp. z o.
o. z Warszawy, za cenę ryczałtową brutto 178
000 zł;
◗ na dostarczenie wraz z montażem tablic
z nazwami ulic oraz tablic informacyjnych wraz
ze słupkami mocującymi - wykonawca - firma J.
D. Inżynieria Ruchu z Zielonki, za n/w ceny ryczałtowe brutto: dwustronna tablica z herbem 73,20 zł, słupek mocujący - 150,06 zł, montaż
słupka wraz z tablicą w wyznaczonym miejscu 93,94 zł;
◗ na remont nawierzchni gruntowej ul. Leśnej we wsi Żabieniec - wykonawca - firma Jarpol SA z Warszawy za cenę ryczałtową brutto
w wariancie II 163 188,18 zł;
◗ na remont nawierzchni gruntowej dróg wsi
Jastrzębie i Chojnów - wykonawca - firma Appia Tomasz Kazalski z Piaseczna, za cenę ryczałtową brutto 171 705,25 zł;
◗ na remont nawierzchni gruntowej dróg
gminnych we wsi HenrykówcUrocze, Złotokłos, Wólka Pracka, Runów - wykonawca - Budownictwo Drogowe „Jarpol” SA z Warszawy,
za cenę ryczałtową brutto 180 358,70 zł;
◗ na remont nawierzchni gruntowej ul. Leśnych Boginek i Koralowych Dębów
w Zalesiu Górnym oraz Herbacianej Róży
w Wólce Kozodawskiej - wykonawca - firma
Fal-bruk B. B. Z. Falenta z Warszawy, za cenę
ryczałtową brutto 215 975,93 zł;
◗ na remont nawierzchni gruntowej ul.
Głównej w Bobrowcu - wykonawca - Budownictwo Drogowe „Jarpol” SA z Warszawy, za
cenę ryczałtową brutto 184 525 zł;
◗ na budowę II etapu stanu wykończeniowego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie
wraz z zagospodarowaniem terenu - wykonawca - firma Zambet SA z Pułtuska, za cenę ryczałtową brutto 6 683 782,32 zł;
◗ na wykonanie jednofunkcyjnego węzła
cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania
w komunalnym budynku mieszkalnym w Piasecznie, ul. Szkolna 5 - wykonawca - firma P.
W. Instal-Bud Waldemar Stelmach z Krzyżanowic, za cenę ryczałtową brutto 56 380,13 zł;
◗ na wykonanie jednofunkcyjnego węzła
cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania
w komunalnym budynku mieszkalnym w Piasecznie, ul. Fabryczna 5 - wykonawca - firma P.
W. Instal-Bud Waldemar Stelmach z Krzyżanowic, za cenę ryczałtową brutto 54 708,91 zł;
◗ na wykonanie remontu dachu budynku
mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 5 w Piasecznie
- wykonawca - Firma Handlowo-UsługowoBudowlana „Jack” Jacek Kaźmierczak z Wolanowa Kacprowice, za cenę ryczałtową brutto 38
396,52 zł;
◗ na wykonanie remontu dachu budynku
mieszkalnego przy ul. Puławskiej 19 w Piasecznie - wykonawca - Firma Usługi Remontowo-Budowlane Henryk Figurski z Raszyna-Rybie,
za cenę ryczałtową brutto 39 529,05 zł;
◗ na zakup i dostawę materiałów biurowych
na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno wykonawca - firma PPHU Polblume z Piaseczna, za cenę ryczałtową brutto 194 322,18 zł;
◗ na zakup i dostawę materiałów biurowych
na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno wykonawca - firma TDS Stanisław Czekaj z Piaseczna, za cenę ryczałtową brutto 198 083 zł;

◗ na projekt wielobranżowy budowlany i wykonawczy ul. Jarząbka na odcinku od istniejącej
nawierzchni asfaltowej w rejonie Poland Biznes
Park w Piasecznie - dł. około 600 mb wraz
z opracowaniem specyfikacji technicznych wykonania i obioru robót i uzyskaniem pozwolenia
na budowę - wykonawca - firma Kolprojekt Sp.
z o. o. z Warszawy, za cenę ryczałtową brutto
88 450 zł;
◗ na dostawę wraz z montażem wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta
i gminy Piaseczno - wykonawca - firma BIN Sp.
z o. o. z Aleksandrowa Kujawskiego, za cenę ryczałtową brutto 118 710 zł;
◗ na remont nawierzchni gruntowej dróg
gminnych w miejscowościach Mieszkowo, Robercin, Wola Gołkowska - wykonawca - firma
Fal-bruk B. B. Z. Falenta z Warszawy, za cenę
ryczałtową brutto 193 730,17 zł;
◗ na dostawę sprzętu komputerowego
i oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno - wykonawca - Centrum Informatyczne „Polsoft” z Warszawy, za cenę ryczałtową brutto 149 653,74 zł;
◗ na remont nawierzchni gruntowej ulicy
Traktorzystów w Głoskowie i ul. Górnej
w Jazgarzewie - wykonawca - firma Fal-bruk B.
B. Z. Falenta z Warszawy, za cenę ryczałtową
brutto 162 648 zł;
◗ na remont nawierzchni gruntowej ul. Zagrodowej w Piasecznie, ul. Wilanowskiej i Spacerowej w Józefosławiu oraz ul. Północnej
w Kamionce - wykonawca - firma Fal-bruk B.
B. Z. Falenta z Warszawy, za cenę ryczałtową
brutto 250 350 zł;
◗ na wymianę instalacji zimnej wody, ciepłej
wody i cyrkulacji w wielorodzinnym budynku
mieszkalnym przy ul. Puławskiej 32C w Piasecznie - wykonawca - PPUH Ventech-International z Warszawy, za cenę ryczałtową brutto
64 623,35 zł;
◗ na koncepcję programowo-przestrzenną
kanalizacji sanitarnej dla wsi: Bogatki, Grochowa, Pęchery i Łbiska - wykonawca - firma Prokom Sp. z o. o. z Warszawy, za cenę ryczałtową
brutto 117 120 zł;
◗ na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego przedszkola
czterooddziałowego w Zalesiu Górnym ul. Młodych Wilcząt - wykonawca - Przedsiębiorstwo
Inżynieryjno-Projektowe „Darm” Sp. z o. o.
Warszawa, za cenę ryczałtową brutto 96 746 zł;
◗ na wykonanie węzła cieplnego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Sikorskiego w Piasecznie - wykonawca - PHU Mega-Therm Robert Piliszczuk z Lublina, za cenę ryczałtową brutto 155 294,26 zł.
Unieważnienia przetargów:
◗ na wymianę posadzki parkietowej w holu
i sali widowiskowej w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Piasecznie;
◗ na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego stołówki ze świetlicą w Szkole Podstawowej w Chylicach;
◗ na wymianę poziomów kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki
18 w Piasecznie;
◗ na wymianę instalacji zimnej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Fabrycznej 7
w Piasecznie,
◗ na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ciągu chodnikowego
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 722.
Ogłoszenia przetargów:
◗ na zestaw rentgenowski ze stołem zdalnie
sterowanym do zdjęć i prześwietleń - szt. 1 do
Przychodni Rejonowej nr 1 w Piasecznie;
◗ na budowę budynku Sądu i Prokuratury
Rejonowej w Piasecznie pod klucz (bez wyposażenia w meble) wraz z zagospodarowaniem terenu i uzbrojeniem w instalacje zewnętrzne;
◗ na projekt wielobranżowy budowlany i wykonawczy ul. Orzeszkowej, Prusa
i łącznika między ul. Prusa i ul. Żeromskiego
wraz z opracowaniem specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robót oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę;
◗ na wykonanie remontu elewacji budynku
mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 37 w Piasecznie;
◗ na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka;
◗ na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baszkówka;

◗ na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno, B1, B2;
◗ na projekt wielobranżowy budowlany i wykonawczy ulicy Niecałej i ulicy Wschodniej na
odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Przedwiośnia
wraz z opracowaniem specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót z uzyskaniem pozwolenia na budowę na terenie miasta;
◗ na remont budynku OSP w Bogatkach ocieplenie budynku, adaptacja pomieszczenia
po magazynie owoców, remont istniejących pomieszczeń biblioteki;
◗ na zakup wraz z dostawą druków na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;
◗ na przygotowanie łącz kablowych pomiędzy punktami kamerowymi a stacją monitorującą dla systemu monitoringu wizyjnego Piaseczna;
◗ na dostarczenie i zamontowanie wraz z wykonaniem nawierzchni urządzeń elementów
wyposażenia placu zabaw przy ul. Kusocińskiego w Piasecznie;
◗ na sprzedaż, dostawę oraz wykonanie mebli wg indywidualnego zamówienia mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;
◗ na wykonanie nawierzchni bitumicznej
z asfaltobetonu w ciągu ul. Kilińskiego na odcinku od ronda „Solidarności” do ul. Wschodniej oraz fragmentów na skrzyżowaniu ul.
Nadarzyńskiej z ul. Kościuszki w kierunku Kilińskiego;
◗ na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego stołówki ze świetlicą w Szkole Podstawowej w Chylicach ul.
Dworska 2.
Ponadto na posiedzeniu kierownictwa
w dniu 10.05.2005 r. zatwierdzono przetargi na:
1) Zadania w obszarze działalności kulturalnej, oświatowej oraz współudział w obchodach
rocznic narodowych na terenie Piaseczna:
◗ Współudział w obchodach świąt narodowych (uroczystości rocznicowe);
◗ Rozwijanie koleżeństwa, przyjaźni i więzi
międzyludzkich (uroczystości wielkanocne,
dzielenie się opłatkiem);
◗ Podtrzymywanie pamięci o wspólnej walce
i uczczenie poległych w czasie wojny (wyróżnienie
działaczy społecznych i bohaterów wojennych).
Wykonawca - Związek Inwalidów Wojennych
RP, Zarząd Oddziału, Piaseczno
ul. Szkolna 6, za cenę 2000 zł.
2) Zadania w obszarze kultury, sztuki oraz
ochrony dziedzictwa kulturowego Piaseczna:
◗ Organizacja spotkań integracyjnych służących podtrzymywaniu pamięci o wszystkich zesłanych i poległych na przymusowych robotach
w czasie wojny i po jej zakończeniu;
◗ Organizacja wyjazdów na wystawy i galerie
upamiętniające i przedstawiające materiały o sytuacji zesłańców;
◗ Fundusze pozwalające na spotkania przedświąteczne w miłej atmosferze w towarzystwie
osób dzielących niegdyś los zesłania oraz
uczczenie pamięci bliskich, którzy nie przeżyli
trudów pracy w obozach;
◗ Środki niezbędne do funkcjonowania
i prowadzenia działalności jako komórka administracyjna.
Wykonawca - Związek Sybiraków, Koło w Piasecznie, Piaseczno ul. Szkolna 6, za cenę 7500
zł.
3) Zadania w obszarze kultury, sztuki oraz
ochrony dziedzictwa kulturowego Piaseczna:
◗ Organizacja integracyjnych imprez i wyjazdów będących symbolem zadośćuczynienia za
trud i pracę włożoną w utrzymywanie i niedopuszczenie do zagaśnięcia pamięci czynów „szarych” żołnierzy, zmęczonych młodością spędzoną na wojnie, którzy wiek dojrzały wypełnili
ciężką pracą służącą odbudowie kraju i poszczególnych miast;
◗ Fundusze potrzebne do adekwatnego kultywowania tradycji świąt wielkanocnych - spotkanie i dzielenie się jajkiem, świąt Bożego Narodzenia (środki potrzebne na zakup symbolicznych upominków i kart życzeniowych dla działaczy wyróżniających się nobilitacją wieku) oraz
świąt narodowych (oddanie czci i złożenie wiązanki kwiatów na grobach poległych);
◗ Niezbędne środki służące tak z pozoru
prozaicznym działaniom jak dojazd wszystkich
członków (osoby, które nie poruszają się już samodzielnie lub w związku z poważnie zaawanso-

fot. D. Putkiewicz
Podczas wizyty na Ukrainie burmistrz J. Zalewski wraz z radnym G. Burzyńskim omówili warunki
dalszej współpracy z władzami rejonu Nowograd Wołyński.
wanym wiekiem nie mogą dojechać środkami
transportu publicznego) do miejsca spotkania,
np. Grób Nieznanego Żołnierza. Do tego celu
konieczny jest samochód osobowy (najczęściej
osoby prywatnej) bądź ekwiwalent;
◗ Spotkania zacieśniające więzi międzyludzkie, współpraca z samorządem terytorialnym,
spotkania z weteranami wojennymi oraz dyskusje
i zebrania mające na celu przekazanie zdobytego
przez lata doświadczenia, a także uhonorowanie
dni takich jak np. Dzień Kobiet - (napoje i symboliczny poczęstunek dla wszystkich zebranych).
Wykonawca - Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Zarząd Koła Miejsko-Gminnego, Piaseczno ul. Szkolna 6, za cenę 25 400 zł.
4) Zadania w obszarze działalności kulturalnej, oświatowej, materialnej oraz współudział
w obchodach rocznic narodowych na terenie
Piaseczna:
◗ Współudział w obchodach świąt narodowych (uroczystości rocznicowe);
◗ Rozwijanie koleżeństwa, przyjaźni i więzi
międzyludzkich (uroczystości wielkanocne,
dzielenie się opłatkiem);
◗ podtrzymywanie pamięci o wspólnej walce
i uczczenie poległych w czasie wojny (wyróżnianie działaczy społecznych i bohaterów wojennych);
◗ materiały pomocnicze potrzebne do funkcjonowania organizacji jako komórki formalnej.
Wykonawca - Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Warszawa Powiat, Koło nr
5 „Gątyń” Piaseczno, ul. Szkolna 6, za cenę
3000 zł.
Burmistrz wydał też sześć zarządzeń
w sprawie negocjacji dot. ustalenia wysokości
odszkodowania za działki drogowe oraz pięć zarządzeń w sprawie rozłożenia na raty jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej.
W okresie sprawozdawczym burmistrz zajmował się bieżącymi sprawami, w tym m. in.:
3 maja burmistrz i radni wzięli udział
w uroczystościach z okazji 214. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
4 maja na posiedzeniu kierownictwa zapoznano się z uwagami zarządu powiatu piaseczyńskiego do projektów: „Programu ochrony środowiska dla gminy Piaseczno” i „Planu gospodarki odpadami dla gminy Piaseczno”. Zarząd
powiatu piaseczyńskiego wydał pozytywną opinię pod warunkiem uwzględnienia przesłanych
uwag.
Burmistrz poinformował także, że Rada
Powiatu Piaseczyńskiego uchwałą nr
XXVI/7/05 z dnia 31.03.05 r. wyraziła zgodę na
użyczenie gminie Piaseczno na okres 10 lat pomieszczeń w budynku przy ul. Czajewicza 20
w Piasecznie z przeznaczeniem na bibliotekę
powiatowo-gminną.
9 maja burmistrz, radni oraz przedstawiciele władz powiatu uczestniczyli w spotkaniu
z ks. biskupem Piotrem Jareckiego w trakcie jego wizyty w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno.
W dniach 11-13 maja burmistrz wraz z radnym
p. Gerardem Burzyńskim odwiedzili Nowograd
Wołyński na Ukrainie. W trakcie wizyty odbyły
się spotkania z przedstawicielami tamtejszych
władz administracyjnych, gospodarczych
i oświatowych. Przygotowywana jest wstępna
umowa o współpracy w zakresie oświaty, kultury, sportu i wymiany młodzieży pomiędzy gminą Piaseczno a ukraińskim rejonem.
17 maja na posiedzeniu kierownictwa zdecydowano, że w związku z brakiem postępu
prac na budowie budynku socjalnego przy ul.

Remonty placówek oświatowych

Nowa strategia Thomsona

W bieżącym roku na remonty w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę
510 tys. zł.
Do tej pory wykonano remonty za
kwotę 215 595,18 zł, czyli plan roczny wykonano w 42,2 proc.
Na remonty w gimnazjach zaplanowano kwotę 75 tys. zł, a wykonano prace na
kwotę 28 721,56 zł, tj. 38,2 proc. planu
rocznego.
Na remonty przedszkoli zaplanowano

Zgodnie z dwuletnim planem strategicznym Grupa Thomson skupia swoje zainteresowania na usługach dla mediów i przemysłu rozrywkowego, a co za tym idzie, nie będzie zajmować się produkcją kineskopów i ich podzespołów. Podobna decyzja została wcześniej
podjęta w sprawie produkcji odbiorników telewizyjnych, która to działalność została przekazana do spółki joint venture z partnerem chińskim. Odejście Thomsona od tej działalności
dotyczy jego zakładów w Chinach, Meksyku,
Polsce i we Francji. W sprawie przyszłości tych

kwotę 320 tys. zł, a wykonano na sumę 33
424,31 zł, tj. 10,4 proc. planu rocznego.
W Liceum Ogólnokształcącym zaplanowano remonty za 500 tys. zł. Na dzień
dzisiejszy nie wykonano jeszcze żadnych
prac (projekt techniczny wymiany dachu
w budynku Liceum Ogólnokształcącego
wraz z wykonaniem obserwatorium astronomicznego jest w trakcie opracowywania).
red.

fabryk trwają zaawansowane rozmowy z potencjalnymi partnerami. Rozmowy te zgodnie z intencją Grupy Thomson zakończą się podpisaniem „Memorandum of understanding”
i ogłoszeniem ostatecznej decyzji co do wyboru partnera do końca 2005 roku. W celu
sprawnego przeprowadzenia wejścia nowego
partnera do przedsiębiorstwa z fabryki kineskopów i ich podzespołów w Piasecznie zostanie stworzona nowa spółka Thomson Displays
Polska. Zasoby zakładów kineskopowych zostaną przeniesione w całości do nowej spółki,

Urbanistów w Julianowie należy odstąpić od
umowy nr 75/03 z dnia 04.11.2003 r. zawartej
z firmą BM-System, i powołano komisję do
sporządzenie inwentaryzacji wykonanych robót
na budowie w/w budynku. Ustalono, iż po wykonaniu inwentaryzacji należy wystąpić do biura projektowego o wykonanie kosztorysów
związanych z dokończeniem budowy budynku
socjalnego i wykonaniem prac dotyczących zagospodarowania terenu, a po ich opracowaniu
należy ogłosić przetargi na dokończenie w/w
budowy.
18 maja podpisana została ugoda pomiędzy gminą Piaseczno a zarządem Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jedność” dotycząca rozliczeń za
grunty pod drogami gminnymi.
21 maja burmistrz i radni wzięli udział
w festynie szkolnym w Złotokłosie, otwarciu sezonu sportowego MKS Józefosław oraz uroczystościach 30-lecia istnienia przedszkola w Głoskowie.
22 maja burmistrz wziął udział w imprezie
Mazovia MTB Marathon. Organizatorem maratonu rowerowego był znany kolarz Cezary Zamana, zaś współorganizatorami gmina Piaseczno, Starostwo Powiatowe, GOSIR oraz Klub
Sportowy Piaseczno.
31 maja na posiedzeniu kierownictwa zapoznano się z notatką ze spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami miejscowości Żabieniec, Jastrzębie, Siedliska, Stefanów w sprawie
projektowanego przebiegu rozbudowywanej
drogi krajowej DK nr 79 na odcinku od skrzyżowania z ul. Energetyczną w Piasecznie do
skrzyżowania z DK nr 50 wraz z budową obwodnic Góry Kalwarii na DK 79 i DK 50. Spotkanie zostało zorganizowane 18 maja w Klubie
Sportowym w Żabieńcu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na wniosek
burmistrza miasta i gminy Piaseczno.
Pan Stanisław Dmochowski (GDDKiA)
omówił ogólne sprawy związane z rozbudową
drogi, terminy realizacji.
Przedstawiciel firmy Profil (biuro projektowe)
przedstawił proponowane rozwiązania przebiegu drogi, budowy obiektów, przewidywanych
połączeń dla rozbudowy drogi.
Po wysłuchaniu wystąpień przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
oraz przedstawiciela biura projektowego i postulatów mieszkańców przyjęto następujące
wnioski:
◗ należy rozważyć zaprojektowanie linii rozgraniczających drogę z uwzględnieniem przyszłościowej rozbudowy skrzyżowania w rejonie
ulic Głównej i Polnej,
◗ należy doprowadzić prawoskręt z pasem
wyłączenia z drogi głównej na drogę dojazdową
wschodnią od strony Góry Kalwarii,
◗ należy odsunąć maksymalnie drogę dojazdową od hotelu La Musica,
◗ należy zwrócić uwagę i rozwiązać sprawę
zalewania drogi przez źródło wody w rejonie
skrzyżowania z ul. Polną.
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.
Burmistrz przyjmuje interesantów w każdy
poniedziałek po uprzednim umówieniu spotkania. Tel. 701 75 88

a pracownicy przejdą do niej z zachowaniem
dotychczasowych warunków pracy i płacy. Jednocześnie w fabryce nadal będzie prowadzony
program wzmacniający kondycję zakładu i jego
konkurencyjność na rynkach międzynarodowych.
W przyszłości obecność Grupy Thomson
w Piasecznie będzie się skupiać w fabryce
Technicolor rozbudowującej działalność w ramach nowych technologii, produkując 200 milionów płyt DVD rocznie.
red.
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Nowe linie autobusowe

Express Piaseczno

ROZKŁAD JAZDY EXPRESS PIASECZNO

Od maja z Piaseczna do Warszawy, kursuje nowa, prywatna linia autobusowa EXPRESS
PIASECZNO. Jest tania (bilet kosztuje ponad dwa razy mniej niż w ZTM), szybka
(autobusy nie zatrzymują się na wszystkich przystankach pomiędzy Piasecznem a
Warszawą) i dojechać nią można bezpośrednio do centrum Warszawy. Firma uruchomiła
też trzy mniejsze linie MAŁY EXPRESS PIASECZNO, które kursują lokalnie dowożąc
pasażerów do głównego szlaku komunikacyjnego.
Ponadto w Piasecznie uruchomione
zostały linie lokalne - MAŁY EXPRESS.
Linia nr 1 (zostanie uruchomiona wkrótce, po otrzymaniu wszystkich pozwoleń)
połączy Gołków, Zalesinek, Zalesie Dolne z Dworcem PKP, gdzie pętlę ma autobus EXPRESS PIASECZNO, linie nr
2 jeżdżącą dookoła Piaseczna oraz linię nr
3, która krąży w okolicach ul. Energetycznej, Puławskiej, Granicznej, Geodetów.
Bilety na tych liniach kosztują 1 zł, zaś
bilet za 3 zł upoważnia do przesiadki i dalszej podróży Expressem Piaseczno, aż do
Centrum Warszawy.

fot. Ł. Wyleziński
Nowe autobusy wzbudzają coraz większe zainteresowanie mieszkańców
Piaseczna. Przystanek Chyliczkowska, 9 czerwca godz. 14.10
Tanio
Ceny są szczególnie atrakcyjne dla
pasażerów korzystających z biletów jednorazowych. Podróż w granicach gminy
Piaseczno kosztuje 1 zł, do stacji Metro
Wilanowska 2 zł (w ZTM 4,8 zł), zaś do
Centrum Warszawy (rondo Dmowskiego) 3 zł - tradycyjną komunikacją miejską
łączony bilet kosztuje 7,2 zł.
W cenie biletu za 3 zł wliczony jest
też dojazd miniautobusami linii 1,2 lub
3 z odleglejszych osiedli (np. Gołkowa,
osiedla Słowicza, Mysiadła czy z okolic
Józefosławia) do trasy, na której kursuje

Czy Express pojedzie
przez Józefosław
i Julianów?
W Biurze Promocji i Informacji
Gminy odebraliśmy wiele telefonów
z pytaniami o rozkład jazdy, plany na
przyszłość itp. Sporo osób pytało o możliwość przedłużenia linii nr 3 ulicami Józefosławia i Julianowa. Firma nie wyklucza takiej możliwości, o ile gmina wybuduje brakującą część nawierzchni ulicy
Wilanowskiej. Autobus mógłby wtedy
pojechać Julianowską, Kameralną i Wilanowską do Geodetów. Jak poinformowano nas w wydziale inwestycji, w tym
roku w budżecie są zarezerwowane pieniądze na projekt Wilanowskiej (aż do
ul. Działkowej), ale trzeba jeszcze uregulować kwestie własności gruntów. Jeżeli
uda się wykupić grunty, a Rada Miejska
w przyszłorocznym budżecie zarezerwuje
na budowę odpowiednie środki, to jest
szansa, że w przyszłym roku Wilanowska
zostanie wybudowana. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku ul.
Ogrodowej.

Express Piaseczno. Linia wprowadziła
ponadto bilet miesięczny, który obowiązuje zarówno w EXPRESSIE, jak i MAŁYM EXPRESSIE Piaseczno w cenie
60 zł.
Sieć autobusów
Przewoźnik wprowadził linię Express
Piaseczno (Piaseczno - Warszawa), której
trasa pokrywa się dokładnie z trasą autobusu 709 aż do Metra Wilanowska, z tym
że autobus jedzie dalej ul. Puławską
i Marszałkowską aż do centrum stolicy.
Autobusy Express Piaseczno w godzinach
szczytu kursują w odstępach 20 minut,
poza szczytem co 30 min, przy czym warto wspomnieć, że omijają niektóre przystanki poza granicami gminy. Pierwszy
autobus rusza o godz. 5.00, zaś ostatni
o 23.00.

Przewoźnik i jego flota
Właścicielem nowopowstałych linii autobusowych jest firma Mobilis sp. z o. o.
z siedzibą w gminie Izabelin. Powstała ona
w latach 90. i dysponuje dziś flotą kilkudziesięciu autobusów. Firma wygrała przetargi
ZTM na obsługę kilku linii miejskich (50
autobusów), obsługuje też supermarkety
w Jankach.
Główna baza firmy znajduje się w Ursusie, jednak piaseczyńskie linie (10 autobusów) swoją zajezdnię mają przy
ul. Puławskiej 33, na terenie dawnej zajezdni trolejbusowej.
Otwartość na pasażera
- Firma uruchomiła linie w Piasecznie po dokładnej analizie rynku, widząc
duże zapotrzebowanie mieszkańców na
szybkie i tanie połączenie z centrum Warszawy. Rozważana jest modyfikacja poszczególnych tras Małego Expressu, nie
wykluczone jest także uruchomienie nocnego połączenia z Warszawą - mówi Kazimierz Kulig, dyrektor piaseczyńskiej linii. - Czekamy na wszelkie sugestie klientów na temat funkcjonowania naszej linii
pod nr tel. / faks 750 51 24.
ŁW

O nowej linii w internecie
Pojawienie się nowych autobusów od razu wzbudziło zainteresowanie użytkowników netu. Już kilka dni po uruchomieniu linii internauci zaczęli się wymieniać informacjami i wrażeniami z pierwszych dni kursowania.
„Przeprowadzilem się ostatnio do New Ivichna i postanowiłem dzisiaj wypróbować linię
nr 3” - pisał warsawman.
„Do przystanku mam 50 metrów od domu i linię główną do Piaseczna. - OK: Mały Express tylko 1 minuta spóźnienia, potem szybki dojazd do przystanku na Puławskiej, a tam za
dosłownie pół minuty Duży Express. Łączny czas przejazdu 55 minut. Gdyby nie korki na Puławskiej przy Wyścigach i w centrum na wysokości Rakowieckiej, to myślę, że byłoby może
z 40 minut. Jeżeli tak to by jeździło jak dzisiaj podczas mojego testu, to zdecyduję się chyba
na miesięczny”.
Z powodu wolnych miejsc siedzących niektórzy od razu się do nowej linii przyzwyczaili:
„Jeszcze jedno, zauważyłem ostatnio, że od Dużego (Express Piaseczno - red.) powoli się
uzależniam, wolę jechać nim niż zatłoczoną i duszną siódemką! Też tak macie???” - pytał jeden z uczestników forum.
Jednak już 7 czerwca magdary alarmowała, że rano miejsc siedzących nie było i ludzie
w Dużym Expressie stali. Wiele osób dopytywało się czy pojawi się już Mały Express nr 1 do
Gołkowa.
„Co z tym Małym Expressem? Rozkład na przystankach jest, ale ostatnio w poniedziałek
czekałem i żaden z trzech nie przyjechał, nie ufajcie Małym Expressom! Zamist Expressem
jedź Pekaesem!” - pisał jacekglm.

DP

Wypowiedzi z piaseczyńskiego forum na stronie: gazeta.pl

Express Piaseczno
Piaseczno PKP - Dworcowa - Jana Pawła II - Chyliczkowska - Puławska - Waryńskiego - Marszałkowska - Warszawa Centrum (rondo Dmowskiego)

Mały Express Piaseczno
Linia nr 1: Gołków (Gimnazjum) - Zalesinek - Zalesie Dolne - PKP Piaseczno *
Linia nr 2: PKP Piaseczno - Słowicza - Powstańców Warszawy - Jana Pawła II - Wojska Polskiego - Gerbera Kilińskiego - Urząd Miasta - Chyliczkowska (Szkolna 04 *) - Puławska (Szkolna 01 *) - Kościuszki - Gerbera - Wojska Polskiego - Jana Pawła II - Słowicza - Powstańców Warszawy -PKP Piaseczno
❑ Linia nr 3: Energetyczna (parking) - Puławska (Energetyczna 02 *) - Łabędzia (Przy Stawie *) - Graniczna Szkolna - Krasickiego - Puławska (Iwiczna 01*) - Energetyczna (parking) - Granitowa - Geodetów - Energetyczna
(parking)
❑
❑

* - przystanki przesiadkowe na/z linii Express Piaseczno

UWAGA!!! Rozkłady jazdy autobusów linii miejskich nr 1, 2 i 3 Małego
Expressu Piaseczno są schynchronizowane z rozkładem jazdy autobusów linii Express Piaseczno. Czas oczekiwania na przystankach przesiadkowych
wynosi kilka minut!!!

Rozkłady jazdy oraz trasy autobusów na stronie
www.expresspiaseczno.pl
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Piknik rodzinny

Impas przełamany

Ugoda Jedności z gminą

W Parku Miejskim w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej
w niedzielę 5 czerwca odbył się piknik rodzinny.

Władze gminy porozumiały się z zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” w spornych kwestiach dotyczących wzajemnych rozliczeń oraz uwłaszczenia. W środę 18 maja
2005 r. podpisana została ugoda pomiędzy władzami spółdzielni i gminy, w której strony
zgodziły się na tzw. opcję zero, czyli zrównoważenie wzajemnych roszczeń i zobowiązań.

fot. D. Putkiewicz
Przedstawiciele władz gminy Piaseczno podpisali porozumienie z zarządem Spółdzielni
Mieszkaniowej Jedność.

Negocjacje pomiędzy władzami
gminy a kolejnymi zarządami Jedności ciągnęły się od kilku lat.
W kwietniu zeszłego roku burmistrz
Zalewski przedstawił propozycję porozumienia, które pomóc miało

spółdzielni, chroniąc jednocześnie
interesy gminy.
Strony ustaliły, że zaległości finansowe gminy wobec spółdzielni
z tytułu odszkodowań za działki
gruntów wydzielonych pod drogi

gminne wynoszą 3 888 142 zł i równoważą się z zaległościami finansowymi spółdzielni wobec gminy z tytułu zobowiązań za użytkowanie wieczyste, opłaty partycypacyjnej wraz
z odsetkami, dostaw wody i odprowadzanie ścieków oraz podatku od
nieruchomości. Sygnatariusze ugody
zgodnie oświadczyli, że po potrąceniu wzajemnych zaległości zniosły się
one wzajemnie.
Ponadto gmina w podpisanym
wczoraj dokumencie zobowiązała się
do sprzedania na własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność”
gruntów pod budynkami i służących
do obsługi tych budynków, których
spółdzielnia jest użytkownikiem wieczystym, udzielając 95-proc. bonifikaty.

red.

Inwestycje w służbie zdrowia
W Przychodni Rejonowej nr 1 w Piasecznie przy ul. Fabrycznej w maju, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej i Ministerstwa Zdrowia, kosztem ok. 100 tys. zł zainstalowana została winda dla osób niepełnosprawnych.
Winda podobnie jak nowa karetka Opel Combo sfinansowana została ze środków własnych Gminnego
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego.
Z funduszy tych odnowione zostały też gabinety zabiegowe, poczekalnie w poradniach dziecięcych,
piwnica, rejestracja i pokój socjalny
w przychodni przy ul. Fabrycznej.
Zakupy i inwestycje możliwe były
dzięki gospodarności gminnego zakładu, który od początku istnienia
generuje zyski.
Na inwestycje w przychodniach
skierowane zostały też poważne
środki z nadwyżki budżetowej gmi-

ny. Wykonany został nowy węzeł
cieplny i sieć grzewcza w przychodni
na Fabrycznej. Planowane są także:
wymiana dachu z ociepleniem i elewacją w ośrodku w Złotokłosie,
ocieplenie i remont elewacji
w ośrodku w Zalesiu Górnym oraz
ośrodku w Gołkowie, dokończenie
remontu w ośrodku w Głoskowie.
Gmina rozpisała ponadto przetarg na zakup aparatu rentgenowskiego, koszt takiej aparatury spełniającej wymogi narzucone przez dyrektywy Unii Europejskiej wynosi
ponad 700 tys. zł.

Piaseczyńska szkoła koordynatorem
europejskiego projektu
Gimnazjum nr 1 w Piasecznie było uczestnikiem i koordynatorem międzynarodowego
projektu szkolnego Socrates Comenius 1. Szkołę na konferencji w Tallinie, zorganizowanej przez Agencję Narodową Programu Socrates w Estonii w dniach 26-29 maja, reprezentowała nauczycielka j. angielskiego p. Elżbieta Dzierla.
rodnych projektów proponowanych
przez szkoły europejskie uczestniczące
w seminarium;
· przedstawienie projektu naszej szkoły - „Las - nasz przyjaciel”;
· nawiązanie współpracy z osobami zainteresowanymi jego realizacją oraz stworzenie grupy partnerskiej;
· przedstawienie materiałów dotyczących szkoły oraz Piaseczna.
Zaproponowany przez szkołę projekt
cieszył się ogromnym zainteresowaniem.
Chęć jego realizacji zgłosiło wiele szkół
spośród czterdziestu kilku biorących
udział w seminarium. Ostatecznie stworzono grupę partnerską realizującą nasz
projekt w ramach tzw. School Project
w składzie: Rumunia, Czechy, Estonia
oraz Portugalia. Koordynatorem projektu, którego realizacja ma trwać dwa lata,
zostało Gimnazjum nr 1 w Piasecznie.
Następnym etapem współpracy jest
dopracowanie projektu w szczegółach
przez grupę partnerską oraz wysłanie do
Agencji Narodowej Programu Socrates

Pokaz iluzjonisty Roba Fleminga wzbudził duże zainteresowanie
szczególnie najmłodzej publiczności.
Organizatorem imprezy był MiejskoGminny Ośrodek Kultury oraz Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie,
zaś jej gospodarzem Michał Juszczakiewicz prowadzący program „Od przedszkola do Opola”.
W części artystycznej imprezy znalazły się: występy Klubu Sportowego „Grawitacja”, zespołu tanecznego Bartek z Góry Kalwarii, koncert zespołu Gimnazjum
nr 2 z Piaseczna, uczniów Sekstetu
Ośrodka Kultury; koncerty: zespołów
Train, Le blue, Gryf i Fango, Forte, Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej; spektakl teatru
Łups - „Niedźwiedzia skóra”; pokazy iluzjonistyczne w wykonaniu Roba Fleminga,
blok warsztatów terapii zajęciowej przygotowany przez szkołę z Łbisk i zespół
muzyczny z Milanówka.
Imprezie towarzyszyły Wioska Rycerska przygotowana przez Stowarzyszenie
Rycerskie „Eodem Tempore” z Piaseczna,

Wioska Teatralna przygotowana przez Teatr Nic Pewnego i Miasteczko Integracyjne Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zalesiu Dolnym. Uczestnicy pikniku mogli
skorzystać również z jazdy konnej, obejrzeć psy zaprzęgowe i spotkać się ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej oraz
policjantami z Piaseczna, a także obejrzeć
prace plastyków z Grupy Piaseczno, spotkać się z instruktorem Ośrodka Kultury
i wziąć udział w konkursach plastycznych
i sportowych. Atrakcją pikniku były liczne
stoiska handlowe.
Honorowymi gośćmi pikniku byli
Barbara Lipowska i Witold Pyrkosz - aktorzy z serialu „M jak Miłość”, którzy
zgromadzili wokół siebie rzesze fanów.
Uczestnicy imprezy bawili się od popołudnia do późnego wieczora, tańcząc
i śpiewając pod sceną, nie zważając nawet
na strugi deszczu.
Piotr Bąk

Nagrodzona zbiórka baterii

Ł.W.

Seminarium w Tallinie

Celem programu Socrates jest kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, rozwijanie poczucia jedności w Europie oraz wspomaganie procesów przystosowania się do nowych warunków
społecznych i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy.
Komponentem programu Socrates
jest między innymi Comenius, który stanowi wyzwanie dla 350 tysięcy szkół
w Europie i przyczynia się do poprawy jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej.
Gimnazjum nr 1 w Piasecznie przyjęło wyzwanie i przystąpiło do programu
Comenius 1, który promuje współpracę
między wszystkimi rodzajami placówek
prowadzącymi kształcenie ogólne, zawodowe lub techniczne na szczeblu poniżej
szkolnictwa wyższego.
W celu nawiązania współpracy między szkołami europejskimi odbywają się
tzw. seminaria kontaktowe. Celem udziału Gimnazjum nr 1 w seminarium było:
· uzyskanie informacji na temat różno-

fot. OK

Comenius wniosku, tzw. joint application
form, do lutego 2006 roku w celu jego
akceptacji.
Przez następne dwa lata uczniów
gimnazjum czeka dużo pracy i wysiłku,
ale również ogromna satysfakcja. Niewątpliwie zdobędą oni nowe doświadczenia
przydatne w życiu prywatnym i zawodowym, takie jak umiejętności komunikacji
i prezentacji, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów oraz kreatywność, umiejętność pracy w zespole i solidarność.
Nie bez znaczenia jest również to, że
współpraca między partnerskimi szkołami nad stworzeniem wspólnych „produktów” projektu, odbywać się będzie w języku angielskim. Bez wątpienia przydatna
okaże się wiedza i doświadczenie dyrekcji
oraz nauczycieli, na których pomoc i zaangażowanie uczniowie zawsze mogą liczyć.
Elżbieta Dzierla
koordynator projektu

Na pikniku wręczona została nagroda ufundowana przez firmę PROEKO Grupa Polska z Piaseczna dla najaktywniejszej w zbieraniu baterii szkoły z terenu gminy Piaseczno i gminy Konstancin-Jeziorna. Nagrodę w postaci zestawu komputerowego otrzymała Szkoła Podstawowa nr
1 w Piasecznie.

Jarmark Hubertowski
W 75-rocznicę powstania Zalesia Górnego jego mieszkańcy zorganizowali już po raz piąty Jarmark Hubertowski.

Jubileuszowy festyn, który co roku ściąga rzesze widzów i uczestników angażując i integrując lokalną społeczność, odbył się w niedzielę 12 czerwca na terenie parafii św. Huberta. W jego organizację zaangażowała się cała zalesiańska społeczność: parafia, przedszkole, szkoły, miejscowe zespoły muzyczne, mieszkańcy i oczywiście Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego.
Oprócz występów artystycznych miejscowych szkół i przedszkoli, które na tę uroczystość przygotowały nawet piosenki o Zalesiu Górnym, zagrały także zespoły muzyczne Meridian z Ustanowa
oraz Qbek z Łodzi.
Jak co roku odbyła się loteria fantowa zorganizowana przez Stowarzyszenie, przygotowane
zostały konkursy i zabawy dla dzieci, a także odbył się bieg przełajowy św. Huberta oraz I turniej tańca techno. Kulinarne atrakcje serwowane w rozstawionej gospodzie i karczmie przygotowali nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice.
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Obwieszczenie
Stosownie do art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.) w
związku z wpłynięciem wniosku Pana Michała Iwańczuka zam. 02-792 Warszawa ul. Lasek
Brzozowy 9 m 27 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr. ewid.
156/13, 156/16 i 157/5 stanowiących drogi wraz z przyłączem do posesji na działce nr
ewid. 157/4 położonej we wsi Bobrowiec gm. Piaseczno, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji.
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

KOMUNIKATY
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Zarządzenie
Nr KB-0151-5/2005 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO z dnia 18.05.2005 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2005 roku.
Działając na podstawie art. 26 ust. 1, w związku z art. 30 ust. 2, pkt 4 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / i § 8 pkt 1 uchwały Nr 695/XXX/2004 r. Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
30.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2005 zarządzam, co następuje:
§1
Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2005 roku w kwocie 72 004 zł.

Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczno zatwierdzonego
uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 613/LI/98 z dnia 29.04.1998 r.
Stosownie do art. 17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ) oraz Uchwał Rady Miejskiej
w Piasecznie:
◗ Nr 249/XIII/03 z dnia 28.08.2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczno zatwierdzonego
uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 613/LI/98 z dnia 29.04.1998 r.
◗ Nr 634/XXVIII/04 z dnia 21.10.2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 249/XIII/03
z dnia 28.08.2003 r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczno, obejmującego część działek nr ew.
64, 65/1, 65/2, 65/4, 65/5 z obr. 56 położonych między ul. Świętojańską a rzeką Jeziorką
w Piasecznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 czerwca 2005
r. do 11 lipca 2005 r., w pokoju nr 46, I piętro Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy
ul Kościuszki 5 w Piasecznie.
Dyskusja publiczna nad przyjętym w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 1 lipca 2005 r. w godz. od 10 do 12 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i
Gminy Piaseczno. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może składać uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.07.2005 r .
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

§2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w biuletynie informacyjnym Miasta i Gminy Piaseczno „Gazeta Piaseczyńska” oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń
w Urzędzie Miasta i Gminy.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
UZASADNIENIE
W wyniku realizacji budżetu 2005 roku po stronie wydatków są konieczne przesunięcia w planie w ramach paragrafów danego działu. Przesunięcia dokonuje się w zakresie uprawnień Burmistrza Miasta i Gminy. W związku z wyrokiem sądowym z powództwa Lucyny
i Marcina Ślimak przeciwko Gminie Piaseczno należało zwrócić opłatę partycypacyjną wraz z kosztami procesu i odsetkami. Przenosi się
środki na niezbędne naprawy urządzeń na placu zabaw przy ul. Kusocińskiego w kwocie 3 290 zł oraz na malowanie 44 słupów oświetleniowych po byłej trakcji trolejbusowej w kwocie 26 840 zł. Zwiększa się środki na PFRON w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w miesiącach IV - XII 2005 roku. Zwiększenie środków na umowę zlecenie zawartą z p. Sławomirem Stańczykiem dotyczącą nadzoru technicznego związanego z wdrożeniem monitoringu wizyjnego Piaseczna w ramach „Projektu poprawy stopnia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy”.

Obwieszczenie
Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.) w
związku z wpłynięciem wniosku - Zakład Energetyczny Warszawa-Teren S.A. Rejon
Energetyczny Jeziorna, 05-520 Jeziorna ul. Piaseczyńska 52 w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV na
działce nr ew. 347, położonej we wsi Gołków gm. Piaseczno, iż decyzją z dnia 16.05.2005
r. znak UiA 7331/G/CP/25/05 ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działce nr ew. 347, położonej we wsi
Gołków gm. Piaseczno.
Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy, po
zapoznaniu się z tematem, mają prawo wniesienia odwołania od decyzji do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za moim pośrednictwem, w
terminie 14 dni licząc od dnia niniejszego obwieszczenia.
(Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać
istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody
uzasadniające to żądanie).
Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta i
Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pok. 48.
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

Obwieszczenie
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z dn. 10.05.2003 r. poz. 717) w związku z wpłynięciem wniosku Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Gazownia Warszawska 00-412 Warszawa ul. Kruczkowskiego 2, zawiadamiam strony, iż decyzją z dnia
2005-06-01 znak UiA 7331/G/CP/31/05 ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na przebudowie gazociągu wraz z przyłączami w ul. Ogrodowej (na odcinku
od ul. Geodetów do ul. Radnych) działka nr ewid. 161 na terenie wsi Józefosław gm. Piaseczno.
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.
(Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać
istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie).
Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, pokój 48.
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

Obwieszczenie
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z dn. 10.05.2003 r. poz. 717) w związku z wpłynięciem wniosku Gminy Piaseczno 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5 reprezentowanej
przez PROKOM Sp. z o. o. 00-718 Warszawa ul. Czerniakowska 73/79, zawiadamiam
strony, iż decyzją z dnia 2005-04-14 znak UiA 7331/G/CP/24/05 ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej - trasa nr 6,
etap IV na działce nr ewid. 162 położonej we wsi Kamionka gm. Piaseczno stanowiącej
drogę powszechnego korzystania, na działce nr ewid. 67/1 stanowiącej ulicę powiatową ul. Mazowiecka oraz na działkach nr ewid. 127/32, 156/13, 156/14, 156/16, 157/3,
157/5, 157/12, 158/16, 158/24 i 160 - stanowiącej ulicę powiatową - ul. Bobrowiecka,
położonych we wsi Bobrowiec gm. Piaseczno wraz z przykanalikami odprowadzającymi
ścieki z posesji zlokalizowanych wzdłuż trasy projektowanego kanału sanitarnego.
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.
(Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać
istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie).
Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, pokój 48.
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

Obwieszczenie
Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z dnia 10 maja 2003 r.) w związku z wpłynięciem wniosku Gminy Piaseczno 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5 reprezentowanej przez
PROKOM Sp. z o. o. 00-718 Warszawa ul. Czerniakowska 73/79 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przewodu tłocznego 2 × D 225 PE na trasie od projektowanej pompowni PII-1 na działce nr ewid. 398 położonej we
wsi Gołków do istniejącej studzienki rozprężnej SR w ulicy 11 Listopada w Piasecznie (przebieg trasy od działki nr ewid. 398 ulicą Gołkowską, tereny PKP, ulicą Przemysłową, ulicą Gen. Zajączka do ul. 11 Listopada), oraz budowy przewodu tłocznego 1 × D 125 PE na
trasie od projektowanej pompowni PII-1 na działce nr ewid. 398 położonej we wsi Gołków do istniejącej studzienki rewizyjnej w ulicy Lipowej we wsi Bąkówka (przebieg trasy od działki nr ewid. 398, ulicą Gołkowską, ulicą Lipową do istniejącej studzienki rewizyjnej w ul. Lipowej) gm. Piaseczno, iż decyzją z dnia 16.05.2005 r. znak UiA 7331/G/CP/26/05 ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przewodu tłocznego 2 × D 225 PE na trasie od projektowanej pompowni PII-1 na działce nr ewid. 398 położonej we
wsi Gołków do istniejącej studzienki rozprężnej SR w ulicy 11 Listopada w Piasecznie (przebieg trasy od działki nr ewid. 398 ulicą Gołkowską, tereny PKP, ulicą Przemysłową, ulicą Gen. Zajączka do ul. 11 Listopada), oraz budowy przewodu tłocznego 1 × D 125 PE na
trasie od projektowanej pompowni PII-1 na działce nr ewid. 398 położonej we wsi Gołków do istniejącej studzienki rewizyjnej w ulicy Lipowej we wsi Bąkówka (przebieg trasy od działki nr ewid. 398, ulicą Gołkowską, ulicą Lipową do istniejącej studzienki rewizyjnej w ul. Lipowej) gm. Piaseczno.
Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy, po zapoznaniu się z tematem, mają prawo wniesienia
odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od
dnia niniejszego obwieszczenia.
(Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie).
Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pok. 48.
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

Obwieszczenie
Stosownie do art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z dnia 10 maja 2003 r.) w związku z wpłynięciem wniosku Pani Żanety Pędzich zam. 02-106 Warszawa ul. Siemińskiego 17 m 16 w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej we wsi GłoskówLetnisko w ulicy Lipowej na odcinku od ul. Górnej do działki nr ewid. 135/4 i w granicach drogi wewnętrznej stanowiącej działki nr ewid.
135/4 i 136/6 w celu zapewnienia dostawy gazu do budynku na działce nr ewid. 136/5, zostało wszczęte postępowanie administracyjne
dotyczące przedmiotowej inwestycji.
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

Obwieszczenie
Stosownie do art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.
717 z dnia 10 maja 2003 r.) w związku z wpłynięciem wniosku Pana Michała Iwańczuka zam. 02-792 Warszawa ul. Lasek Brzozowy 9
m 27 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej
na dz. nr. ewid. 156/27, 156/13, 156/16 i 157/5 wraz z przyłączem do posesji na działce nr ewid. 157/4 położonej we wsi Bobrowiec
gm. Piaseczno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji.

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

Obwieszczenie
Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z dnia 10 maja 2003 r.) w związku z wpłynięciem wniosku- Zakład Energetyczny Warszawa-Teren S.A. Rejon Energetyczny Jeziorna,
05-520 Jeziorna ul. Piaseczyńska 52 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej
na budowie sieci energetycznej SN 15kV, nn 0,4 kV i stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z przyłączami na działce nr ew. 603/3
położonej we wsi Gołków przy ul. Gołkowskiej gm. Piaseczno, iż decyzją z dnia 16.05.2005 r. znak UiA 7331/G/CP/27/05 ustaliłem
lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej SN 15kV, nn 0,4 kV i stacji
transformatorowej 15/0,4 kV wraz z przyłączami na działce nr ew. 603/3 położonej we wsi Gołków przy ul. Gołkowskiej gm. Piaseczno.
Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy, po zapoznaniu się z tematem, mają prawo wniesienia
odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od
dnia niniejszego obwieszczenia.
(Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem
odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie).
Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pok. 48.

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat
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KOMUNIKATY I AKTUALNOŚCI

I Piaseczyński Konkurs Informatyczny

Wspomnienie

Finał konkursu rozegrany został 31 maja w Szkole Podstawowej w Głoskowie, zaś
ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbyło się 1 czerwca na festynie w Szkole
Podstawowej im. T. Kościuszki w Głoskowie, ul. Milenium 76.

„Chcąc zmusić ludzi, aby dobrze o nas
mówili, jedyny to sposób - czynić dobrze”.
(Voltaire)

Z wielkim żalem pożegnaliśmy
4 czerwca panią Halinę Jankowską.
Dzięki ofiarności pani Haliny w grudniu zeszłego roku sprowadziła się do naszej gminy polska rodzina z Kazachstanu,
której Pani Halina ofiarowała swój dom.

Obwieszczenie
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z dn. 10.05.2003 r. poz. 717) w związku z wpłynięciem wniosku Gminy Piaseczno 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5 reprezentowanej
przez Pana Marcina Lewińskiego - Usługi Projektowe Elektroenergetyczne 03-075 Warszawa ul. Brzezińska 4, zawiadamiam strony, iż decyzją z dnia 2005-05-31 znak UiA
7331/G/CP/32/05 ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie
oświetlenia ulicznego (linii napowietrznej) na działce nr ewid. 160 stanowiącej drogę powiatową - ul. Bobrowiecka we wsi Bobrowiec gm. Piaseczno.
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.
(Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać
istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie).
Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, pokój 48.
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

Obwieszczenie
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z dn. 10.05.2003 r. poz. 717) w związku z wpłynięciem wniosku Pani Żanety Pędzich, zawiadamiam strony, iż decyzją z dnia 2005-05-30
znak UiA 7331/G/CP/30/05 ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą
na budowie sieci gazowej we wsi Głosków Letnisko w ul. Lipowej gm. Piaseczno na odcinku od ul. Górnej do działki nr ewid. 135/4 w granicach drogi wewnętrznej stanowiącej
działki nr ewid. 135/4 i 136/6 w celu zapewnienia dostawy gazu do budynku na działce nr
ewid. 136/5.
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.
(Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać
istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie).
Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, pokój 48.
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

Wcześniej, w kwietniu i maju, przeprowadzono trzy etapy szkolne, w których
udział wzięło 559 gimnazjalistów i 195
uczniów szkół podstawowych. Do finału zakwalifikowała się szesnastka.
Celem konkursu było:
· wdrożenie uczniów do stosowania
komputera i oprogramowania oraz korzystania z sieci internet w rozwiązywaniu problemów życia codziennego;
· zainteresowanie uczniów technologią
informatyczną i rozwojem informatyki;
· uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z niewłaściwego wykorzystania
komputera;
· Kształtowanie postawy świadomego
korzystania z prawa autorskiego, poznanie
netykiety i zastosowanie jej w surfowaniu po
sieci.
Organizatorami konkursu był Urząd
Miasta i Gminy Piaseczno oraz nauczyciele
ze szkół: Gimnazjum nr 2 w Piasecznie,
Gimnazjum w Złotokłosie, Szkoły Podstawowej w Głoskowie, Szkoły Podstawowej
w Złotokłosie.
Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Krzysztof Cienkus
ze Szkoły Podstawowej w Głoskowie (przewodniczący), Katarzyna Chiszko z Gimnazjum nr 2 w Piasecznie, Piotr Orepuk
z Gimnazjum nr 2 w Piasecznie i Agnieszka
Szostak-Pulka Szkoła Podstawowa w Złotokłosie.
Zwycięzcy I Piaseczyńskiego Konkursu
Informatycznego:
a) Szkoła Podstawowa

I miejsce Aleksandra Sparavier - Szkoła
Podstawowa w Głoskowie
II miejsce Marcin Kozłowski - Szkoła Podstawowa w Złotokłosie
III miejsce Daniel Baranowski - Szkoła
Podstawowa w Głoskowie
IV miejsce Michał Wysocki- Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym
b) Gimnazjum
I miejsce Michał Włodarczyk - Gimnazjum
w Złotokłosie
II miejsce Jakub Cierpka - Gimnazjum
w Złotokłosie
III miejsce Grzegorz Konieczny - Gimnazjum w Złotokłosie
IV miejsce Mateusz Filipiuk - Gimnazjum
w Jazgarzewie

Za ufundowanie nagród składamy wyrazy wdzięczności i zapraszamy do współpracy w kolejnych edycjach.
Do pracy w ramach konkursu włączyli się
nauczyciele z gminnych szkół, za co serdecznie dziękujemy.
Przewodniczący Komisji Konkursu
Krzysztof Cienkus

Festyn szkolny w Złotokłosie
Pod hasłem „Pamiętajmy o ochronie przyrody” spotkali się 21 maja mieszkańcy Złotokłosu oraz zaproszeni goście, m. in.: burmistrz Józef Zalewski oraz posłowie Janusz Piechociński i Robert Smoleń, na corocznym
festynie organizowanym przez zespół szkół w Zlotokłosie.
Jako pierwsze, na scenie, najmłodsze dzieci zaprezentowały tańce ludowe i nowoczesne, zaś starsi uczniowie przeprowadzili po angielsku pokaz mody i parodię
piosenek disco polo.
Na gości czekały też dodatkowe atrakcje. Można było pojeździć konno, przejechać się motocyklem, odbyć
wycieczkę wozem strażackim. Nie zabrakło także zawodów sportowych i konkursów plastycznych. Przeprowadzona została ponadto loteria fantowa, a zainteresowani
mogli poznać bliżej historię szkoły dzięki prezentowanym kronikom i wystawie zdjęć z życia szkoły.

Obwieszczenie
Stosownie do art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.) w związku
z wpłynięciem wniosku Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Spółka z o. o. w Warszawie,
Oddział Gazownia Warszawska 00-412 Warszawa ul. Kruczkowskiego 2, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
przebudowie gazociągu w ulicy Ogrodowej we wsi Józefosław gm. Piaseczno (na odcinku
od ul. Geodetów do ul. Radnych), zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji.
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

Obwieszczenie

Sponsorzy:
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno,
PPHU CASMET-SYSTEM
J. Małecki, Gołków,
ET TWIN-COM J. Krawczyk,
Warszawa.

Ku pamięci Jana Pawła II

Festiwal piosenki ekologicznej

Na sesji Rady Miejskiej 2 czerwca zaprezentowana została
koncepcja stworzenia miejsca upamiętniającego Jana Pawła II. Makietę autorstwa prof. Andrzeja Bisseniuka z Politechniki Warszawskiej można oglądać w holu Urzędu Miasta (czytaj strona 2 - sprawozdanie z 37. sesji RM).

W maju odbyły się dwa etapy festiwalu piosenki ekologicznej dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu gminy Piaseczno. Przedszkolaki zaprezentowały swoje programy artystyczne gościnnie w sali Domu Parafialnego, zaś uczniowie szkół wystąpili na deskach Ośrodka
Kultury.
Organizatorem konkursu był Ośrodek Kultury oraz referat
ochrony środowiska i gospodarki rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z dnia 10 maja 2003 r.) w
związku z wpłynięciem wniosku Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. w
Warszawie, Oddział Gazownia Warszawska 00-412 Warszawa ul. Kruczkowskiego 2, w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Kraszewskiego,
Warszawskiej i Parkowej wraz z przyłączami do działek nr ewid. 481/2, 482/3, 483/2,
483/3, 485/1 i 485/2 we wsi Złotoklos gm. Piaseczno, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji.
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat

Obwieszczenie
Stosownie do art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.) w
związku z wpłynięciem wniosku Gminy Piaseczno 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5 w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie pompowni ścieków oraz sięgacza drogi gminnej od ul. Głównej
we wsi Bobrowiec gm. Piaseczno na dz. nr. ewid. 114/7, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji.
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Andrzej Swat
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SPORT I KULTURA

Mistrz świata z Piaseczna!
W ostatnim tygodniu maja zawodnicy KS Grawitacja wzięli udział w III Mistrzostwach Świata w Tańcu Sportowym. Największy sukces - mistrzostwo świata w kategorii hip-hop solo seniorzy osiągnął Paweł Płoski. Zawody odbyły się w węgierskiej miejscowości Gyor.

fot. OK
Tym razem kadrę naszego kraju zasiliło 12 tancerzy Grawitacji, którzy wywalczyli sześć miejsc medalowych. Wicemistrzyniami świata w kategorii duety disco dance młodzicy zostały Julia Turska
i Karolina Zalewska. Tytuły drugich wi-

cemistrzów świata
zdobyli: Sebastian
Strzeżek (hip-hop
solo dzieci), Katarzyna Wis (disco
dance freestyle solo
seniorki), Justyna
Biernadska i Katarzyna
Lubianiec
(duety disco dance
juniorzy) oraz Katarzyna Wis i Martyna
Majak (duety disco
dance freestyle seniorzy).

Klasyfikacja pozostałych zawodników:
Justyna Biernadska i Katarzyna Lubianiec
- disco freestyle duety juniorzy - 4

Julia Turska i Karolina Zalewska
- hip-hop duety młodzicy - 5
Justyna Biernadska
- disco dance solo juniorzy - 5
Mateusz Strzeżek
- hip-hop solo juniorzy - 6
Adrianna Poręcka
- disco freestyle solo mini - 6
Martyna Majak
- hip-hop solo seniorzy - 6
Maciek Jander i Mateusz Strzeżek
- hip-hop duety juniorzy - 6
Edyta Szczęsna
- disco dance solo mini - 7
Julia Turska
- hip-hop solo juniorzy - 14
Wyjazd młodzieży z KS Grawitacja odbył się przy wsparciu Biura Promocji i Informacji Gminy Piaseczno.
red.
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Ośrodek Kultury w Piasecznie
CZERWIEC 2005
Sala Ośrodka Kultury- ul. Kościuszki 49
17.06 - godz. 18.00
- Wernisaż zbiorowej wystawy
fotografii „Scena“.
Wystawę można oglądać do końca czerwca
IMPREZY:
Sala Ośrodka Kultury- ul. Kościuszki 49
14.06 - godz. 19.30
- Koncert: Elżbieta Mielczarek - wokal,
Piotr Ruciński - gitara,
Kornel Jasiński - kontrabas. Wstęp 10 zł
17.06 - godz. 11.15
- Filharmonia Narodowa
- Estrada Kameralna „Folklor Huculszczyzny“
wstęp 4 zł
22.06 - godz. 18.00
- Koncert Uczniów Ogniska Muzycznego O.K.
wstęp wolny
Park miejski ul. Chyliczkowska
23-26.06
- PIASECZYŃSKIE TEATRALIA SOBÓTKOWE
oraz III TURNIEJ RYCERSKI „O ZŁOTE JAJO“

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

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Maraton rowerowy

ul. Sikorskiego 20

W pełnym słońcu przy bezchmurnym niebie prawie pięciuset zawodników wzięło udział
w piaseczyńskiej edycji Mazovia MTB Marathon.

Zawodnicy, wśród których przeważali mieszkańcy Warszawy, wystartowali
z płyty stadionu Klubu Sportowego PiaMazovia MTB Marathon to nowy
cykl maratonów rowerowych organizowanych na terenie Mazowsza. Druga po
Łomiankach edycja Mazovia MTB Marathon była zarazem pierwszą imprezą organizowaną przez znakomitego kolarza,
zwycięzcę Tour de Pologne 2003 -Cezarego Zamanę. Jestem przekonany, że
piaseczyńska edycja była nie tylko ciekawą i co ważne, otwartą dla każdego imprezą sportową, ale również okazją do
promocji terenu gminy jako atrakcyjnego miejsca weekendowego wypoczynku.
W tym roku na pięciuset zawodników
wystartowało blisko pięćdziesięciu z Piaseczna. W 2006 r. zamierzamy przekonać do udziału w maratonie większą rzeszę mieszkańców gminy.
Daniel Putkiewicz

seczno punkt u a l n i e
o godz. 11.
Do pokonania
mieli
w zależności
od kategorii
w której startowali jedną
(dystans
Amator) lub
dwie (dystans
Pro) rundy
po 43 km
każda. Czekała na nich
dość łatwa
trasa poprowadzona głównie po płaskim terenie lasów chojnowskich. Było trochę asfaltu,
leśnych duktów i bagnisk, sporo szutru

i jedynie miejscami piach, który nieco
utrudniał jazdę. Dla osób słabiej przygotowanych kondycyjnie wyznaczono trasę
15 kilometrową a dla najmłodszych przeprowadzono wyścigi na płycie stadionu.
Michał Dobrzyński i Daniel Petla okazali
się najlepsi na dystansie 43 km i wjechali
na metę prawie równocześnie, po godzinie i 27 minutach. Wśród kobiet triumfowała Katarzyna Ebert. Na dystansie 96
km najszybsi byli: Maria Teresa Jaworska
z Podkowy Leśnej oraz Radosław Rękawek z Warszawy.

Organizator
STOWARZYSZENIE ROWEROWE
„ZIELONY SZLAK”
Współorganizatorzy
- GMINA
PIASECZNO

Instytucje i organizacje wspierające
- GMINA GÓRA KALWARIA
- GMINA PRAŻMÓW
- KOMENDA POWIATOWA
POLICJI
- OCHOTNICZE STRAŻE
POŻARNE Z GMINY
PIASECZNO, PRAŻMÓW
I GÓRA KALWARIA
Sponsor lokalny
Patronat honorowy
Marek Galiński - mistrz polski MTB
2004, 5. zawodnik mistrzostw świata we
Francji

-

POWIAT
PIASECZYŃSKI

-

GMINNY OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI

-

KLUB SPORTOWY
PIASECZNO

Zapraszamy mieszkańców Piaseczna
do udziału w kolejnych edycjach maratonu. Szczegóły i wyniki na stronie
www.mazovia.vel. pl
Red.

Mistrzostwa Polski Rallycross
Reprezentant Piaseczna stanął na podium II rundy Mistrzostw Polski Rallycross, która
odbyła się 28 maja na torze w Słomczynie

Michał Żugajewicz reprezentujący barwy Piaseczna
w niebieskim aucie z numerem bocznym 309.

GODZINA
10.00
10.00

19.06

11.00

26.06

9.00

25-30.06 9.00-16.00

NAZWA IMPREZY
VII GRAND PRIX W TENISIE STOŁOWYM
- TOP 12 (KS PIASECZNO)
XI GRAND PRIX PIASECZNA
W KOLARSTWIE AMATORÓW
- II WYŚCIG (GÓRKI SZYMONA)
IX MEMORIAŁ L. ABRAMOWICZA
W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
(LKS VICTORIA GŁOSKÓW)
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TENISA
STOLOWEGO Z CYKLU „TENIS STOŁOWY
- COM.AMATEUR“ (GOSIR)
ZAWODY SPORTOWE Z CYKLU
„LATO W MIEŚCIE“ (GOSIR)

Sezon dla Pędziwiatra
Zbliżają się wakacje, a więc najlepszy sezon na rowerowe wypady. Piaseczyńska grupa „Pędziwiatrów” wspólne rowerowe
wycieczki rozpoczęła już wiosną. W pierwszy weekend
czerwca ponad 30-osobowa grupa amatorów dwóch kółek
odwiedziła sąsiednią gminę Konstancin-Jeziorna, gdzie tamtejsi rowerzyści przygotowali dla nich trase po najciekawszych zakątkach uzdrowiska.

Informacje:
www.mazovia.vel.pl

Podziękowania
W imieniu organizatorów specjalne podziękowania za pomoc w organizacji maratonu składam policjantom Komendy
Powiatowej Policji w Piasecznie oraz druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.
Józef Zalewski Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

W zawodach rywalizowali
zawodnicy z całego kraju,
wśród nich, w koszulce i samochodzie z herbem Piaseczna, reprezentant naszego miasta, 19-letni student Michał
Żugajewicz.
Jeżdżący w klasie 1 (fiat
126p) Żugajewicz, mimo
problemów z silnikiem
i skrzynią biegów wypadł na
tych zawodach doskonale.
Udało mu się zwyciężyć
w jednym z biegów kwalifikacyjnych, prawdziwą walkę
stoczył jednak w finale.

DZIEŃ
18.06

W wyniku słabego startu spowodowanego awarią skrzyni biegów na początku znajdował się na ostatniej pozycji. Jednak z wielką determinacją odrabiał straty. W drugim okrążeniu był już
czwarty. Dwa okrążenia przed końcem
przebił się na trzecią pozycję, następnie
w pięknym stylu pokonał prawie 100
metrów dzielących go od kolejnego zawodnika, przegonił go na ostatnich metrach i wyścig zakończył na drugim
miejscu. Wyścig wygrał Marek Ozimski
z Warszawy.
Sponsorem Michała Żugajewicza
jest miasto i gmina Piaseczno.
red.

fot. GOSiR
Przewodnikiem po konstanińskich ścieżkach był pan Kazimierz Dymski, który z pasją opowiadał ciekawe i nieznane historie o tutejszych willach oraz ich
dawnych i obecnych właścicielach. Nie zabrakło też czasu na chwilę relaksu
w parku zdrojowym i tężni.
Pan Staszek Hofman, organizator licznych wycieczek rowerowych, zaprasza
wszystkich chętnych do wspólnej przejażdżki i zabawy. Kolejna rowerowa wyprawa wyruszy spod GOSiRu już w niedzielę 26 czerwca o godz. 10, a jej celem będzie Muzeum Starych Samochodów oraz Muzeum Etnografii w Otrębusach.

Zapraszamy
na całodzienną
wycieczkę rowerową
Trasa wycieczki: Piaseczno - Nadarzyn - Otrębusy - Piaseczno
Trasa około 45 km
Zbiórka godzina 10.00 przed GOSiR Piaseczno
W programie zwiedzanie muzeów: etnograficznego i motoryzacji oraz lasów sękocińskiego i nadarzyńskiego
Powrót ok. godz. 17.00
26.06.2004 r. (niedziela)

