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Zmiany by³y konieczne
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w Piastowie rozpoczął działalność 1 października 2000 r. Jego organem
założycielskim jest Miasto Piastów.
Dlaczego zmiana była konieczna?
Według oceny Rady Miasta, dotychczasowy właściciel - ZOZ w Pruszkowie nie gwarantował poprawy w tak ważnej
dla mieszkańców dziedzinie, jaką jest
służba zdrowia. Poniższe czynniki: likwidowanie placówek, ograniczanie
zakresu działalności ośrodka (przenoszenie porad specjalistycznych do
Pruszkowa), nieuwzględnianie potrzeb
remontowych i sprzętowych placówek,
dyskryminacyjna polityka finansowa
(przekazywanie nadwyżek środków
finansowych wypracowanych przez piastowski ośrodek na pokrycie deficytu
innych placówek ZOZ) oraz zła polityka
kadrowa (zwalnianie doświadczonych
pracowników) zdecydowały o podjęciu
przez Radę Miejską uchwały o przejęciu
zadań z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej (interniści, pediatrzy,
ginekolodzy, pielęgniarki środowiskowe) i utworzeniu Miejskiego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Lecznictwa Otwartego (nazwa jest
dosyć skomplikowana i dla wygody pacjenta dobrze byłoby wymyślić coś
bardziej miłego dla ucha).
Miasto przejęło nieodpłatnie na podstawie porozumienia ze starostwem
nieruchomości należące do służby zdrowia, czyli przychodnię na ul. Reja 1
i oddział na ul. Wysockiego 1. Wyposażenie, łącznie z aparaturą rentgenowską,
zostało zakupione na korzystnych
warunkach od ZOZ Pruszków. Nie
zostało przejęte laboratorium analityczne działające na terenie Piastowa w
ramach struktury ZOZ. Obsługą badań
analitycznych zajmie się firma wyłoniona w drodze przetargu. Zapewni to
pacjentom sprawne, bezpłatne wykonywanie badań, a MSPZLO pozwoli
zmniejszyć koszty ponoszone na badania.
Poprawa obsługi pacjenta, zwiększenie zakresu usług, racjonalizacja
kosztów, profilaktyka zdrowotna to
główne wyzwania stojące przed nowo

powstałym zakładem. Przeprowadzone
9 listopada bezpłatne badania poziomu cukru
połączone z bezpłatną wizytą u diabetologa to
pierwsza nowinka przedstawiająca nowy styl
działania kierownictwa MSPZLO. Zapowiadane są następne bezpłatne badania. Dotkliwy
brak specjalistów być może zostanie złagodzony przez rozstrzygnięty przetarg na wynajem wolnych gabinetów, w którym pierwszeństwo mieli specjaliści, którzy podpisali
bądź chcą podpisać umowę z kasą chorych.
Gabinety w przychodni na ul. Reja otworzą
lekarze specjaliści: chirurg, kardiolog, reumatolog oraz specjalista od medycyny pracy.
Nie wyczerpuje to możliwości lokalowych
ośrodka, dlatego czynione są starania
o pozyskanie następnych specjalistów
(w szczególności lekarza okulisty). Niestety
w pierwszym okresie usługi te będą płatne, ale
wynajęcie gabinetów umożliwi lekarzom
rozpoczęcie starań o podpisanie umowy z kasą
chorych. Finansowanie MSPZLO odbywa się
poprzez kasy chorych i zależy od liczby pacjentów zapisanych do konkretnych lekarzy.
Bieżąca działalność MSPZLO nie obciąża
budżetu miejskiego, z którego finansowane
są tylko niezbędne prace adaptacyjne
w budynkach przy ul. Reja i ul. Wysockiego w
celu dostosowania ich do wymagań sanepidu
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Zmiany by³y konieczne (cd.)
oraz potrzeb osób niepełnosprawnych. Działalność MSPZLO
w Piastowie w okresie od października do grudnia 2000 r.
zamknęła się następującymi wynikami:

W czasie akcji „Wczesne wykrywanie cukrzycy” oznaczono
poziom cukru we krwi u 403 osób; diabetolodzy skonsultowali
50 pacjentów.
Czego pacjenci mogą oczekiwać w roku 2001?
- Przede wszystkim zwiększonego dostępu do lekarzy, bez
konieczności oczekiwania w kolejce. Lekarze pediatrzy
przyjmują chorych w dniu zgłoszenia, sporadycznie –
w przypadku chorób przewlekłych – następnego dnia.
Od momentu powstania MSPZLO w każdą sobotę dyżuruje
lekarz.
- Skrócenia czasu oczekiwania na badania diagnostyczne.
Część badań (EKG i RTG) wykonuje się na miejscu w przychodni, w dniu zlecenia przez lekarzy.
- Zwiększenia częstotliwości poboru krwi do analiz (docelowo 5 razy w tygodniu).
Pacjenci, którzy do tej pory nie wypełnili kart zgłoszeń oraz
deklaracji wyboru lekarza proszeni są o dopełnienie tej formalności. Odpowiednie wzory drukujemy obok.
Przychodnia przy ul. Reja 1
Tel. 723-11-47, 723-62-87
Czynny w godz. 800-1900
Rejestracja pacjentów rozpoczyna się o godz. 730, natomiast
telefonicznie można zapisać się od godz. 830

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” z siedzibą w Piastowie, ul. Pułaskiego 6/8 świadczy usługi medyczne
w zakresie medycyny szkolnej od marca 2000 r. Opieką medyczną objęte są przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja
znajdujące się na terenie gminy Piastów. Od marca do sierpnia
br. jedynym źródłem finansowania NZOZ „Zdrowie” był
Urząd Miasta Piastów, ale we wrześniu zakład podpisał
umowę z Mazowiecką Kasą Chorych na świadczenia w medycynie szkolnej. Zwiększone środki finansowe pozwoliły na
zatrudnienie lekarza szkolnego, który raz w tygodniu przyjmuje w każdej szkole. W szkołach pracują pielęgniarki z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami, znające środowisko swoich
podopiecznych. Rozkład pracy personelu medycznego podany
jest do wiadomości dyrektorów szkół, uczniów i rodziców na
tablicach ogłoszeń. Zgodnie ze specyfiką świadczonych usług
personel medyczny podejmuje działania w zakresie:
- promocji zdrowia,
- szczepień ochronnych,
- badań przesiewowych i bilansowych,
- kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego,
- wypełniania kart na kolonie i zimowiska,
- udzielania pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach
i urazach itd.
Do zadań szkolnego personelu medycznego należy także
opieka nad uczniami z problemami zdrowotnymi i zaburzeniami rozwoju. Pielęgniarka szkolna jest propagatorem wszystkich działań na rzecz ochrony zdrowia. W placówkach oświatowo - wychowawczych doradza dyrektorowi szkoły i nauczycielom w zagadnieniach dotyczących higieny środowiska
szkolnego, procesu wychowania zdrowotnego i rozwiązywania problemów zdrowotnych poszczególnych uczniów.
Ogółem w szkołach co miesiąc wykonywanych jest ponad
300 szczepień ochronnych. Rodzice są powiadamiani o
planowanych szczepieniach dziecka. Do szczepień kwalifikuje
lekarz po zbadaniu ucznia.
Liczba świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach
poradnictwa czynnego wynosi ponad 700 miesięcznie (dane
pochodzą z comiesięcznych sprawozdań przedstawianych
MKC). W ubiegłym roku wprowadzono bezpłatne, obowiązkowe szczepienie ochronne p/w żółtaczce, przeprowadzane wśród dzieci z I i II klas gimnazjalnych. Badania
bilansowe poszczególnych roczników pozwalają szybko
wykryć zaburzenia rozwoju i różne choroby oraz wady
postawy. Obserwacja uczniów umożliwia szybką diagnozę i
skierowanie na leczenie. NZOZ „Zdrowie” ceni sobie dobrą i
życzliwą współpracę z dyrektorami szkół i przedszkoli, a także
z kierownikiem i lekarzami Miejskiego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Piastowie.

W przychodni przyjmują:
Lekarze interniści:
Teresa Dul, Maria Kapuścińska-Skoczylas,
Monika Kowalczyk,
Krystyna Lewicka-Dobek,
Urszula Matuszewska
Lekarze pediatrzy:
Elżbieta Andruszaniec, Elżbieta Sikora, Jarosław Witecki
Lekarz ginekolog:
Dorota Cerkwicka
Psycholog (dzieci do lat 6. bezpłatnie):
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Oddział przy ul. Wysockiego 1
Tel. 723-24-18
Czynna w godz. 800 - 1800
W oddziale przyjmują:
Lekarze interniści:
Ewa Gromół
Izabela Sawiczewska
Dyżur sobotni w przychodni przy ul. Reja 1 w godz.
8.00 - 12.00.
MSZPLO podpisał umowę dotyczącą Nocnej Pomocy
Lekarskiej (stacjonarnie) z Oddziałem Pomocy Doraźnej w
Pruszkowie, ul. Andrzeja 26. Z usług Nocnej Pomocy
Lekarskiej można korzystać w niedzielę i święta przez całą
dobę, w sobotę od godz. 12.00, w pozostałe dni od godz. 18.00.
Ponadto w przychodni codziennie przyjmuje specjalista lekarz laryngolog - (zatrudniony przez ZOZ Pruszków) oraz
czynne są dwa prywatne gabinety stomatologiczne świadczące
bezpłatne usługi w ramach kontraktu podpisanego z kasą
chorych.
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Radni rozmawiaj¹ z burmistrzem

Bud¿et 2001
Rada Miejska w Piastowie uchwaliła
budżet na rok 2001. Na sesji, w dniu
28 grudnia 2000 roku, za przyjęciem
dokumentu głosowało 18 radnych,
przeciw było pięciu, zaś jeden wstrzymał się od głosu. 22 stycznia odbyło się
spotkanie przedstawicieli klubów radnych* z Burmistrzem Miasta Piastowa Zdzisławem Brzezińskim. Rozmowa dotyczyła budżetu i innych
spraw dotyczących funkcjonowania
miasta oraz życia mieszkańców.
Wojciech Szwarc (Klub Radnych
SLD): Chciałbym dowiedzieć się, jak
Pan Burmistrz zamierza sobie
poradzić z zaplanowanym w tym budżecie deficytem, którego skutki będą
trwały przez kilka lat?
Rzeczywiście, deficyt zaplanowany w
bieżącym roku jest znacznie większy niż
w roku 2000, a przedstawiony sposób
jego pokrycia pociąga za sobą wieloletnie skutki. Zwracam uwagę, że deficyt
dotyczy wyłącznie 2001 r. i spowodowany jest wysokim poziomem
zaplanowanych w budżecie wydatków
inwestycyjnych - jest to kwota ponad 9
mln zł, czyli 27% ogółu wydatków. Po
porównaniu tego z kwotą deficytu
- 7 800 tys. zł - narzuca się wniosek, że
deficyt służy pokryciu wydatków
inwestycyjnych, ale dopiero pod koniec
roku będzie można oszacować jego
rzeczywistą skalę. Na przykład w roku
2000 deficyt z różnych przyczyn nie
został zrealizowany w planowanej wysokości: zmniejszono wydatki na niektóre przedsięwzięcia, a także pojawiły
się dodatkowe źródła dochodów czy
możliwości pokrycia deficytu z pożyczek preferencyjnych. W roku 2000
planowaliśmy deficyt w wysokości
ponad 3 mln zł, natomiast rzeczywisty
deficyt dotyczący ubiegłego roku szacujemy na kwotę niewiele ponad 2 mln zł.
Nadwyżka z lat ubiegłych przekraczała
3 mln zł, w związku z czym zostaje
znacząca suma na pokrycie deficytu z
roku 2001. Szacujemy, że będzie to
kwota na poziomie bliskim 2 mln zł. W
tej chwili trudno ją dokładnie podać,
ponieważ jeszcze nie są policzone wszystkie dochody i wydatki, ale na pewno
znacznie przekroczy ona milion złotych.
Druga sprawa, która wpłynie na
zmniejszenie deficytu, to zagwarantowane już pożyczki preferencyjne z
wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska na kwotę przekraczającą
milion zł. To oznacza, łącznie z nadwyżką z lat ubiegłych, pokrycie bez
mała 40% deficytu. Pojawiły się także w
tym roku inne, nowe źródła dochodów,
które w momencie uchwalania budżetu
nie były jeszcze dokładnie określone:
podatek od nieruchomości od dysponentów mediów, czyli od zakładu energetycznego, elektrociepłowni, wodociągów i

kanalizacji. które przede wszystkim
zaczynają płacić podatek dochodowy od
wartości sieci. Oznacza to, że na dzień
dzisiejszy zbilansowano już 50% deficytu, opierając się na wzroście dochodów,
nadwyżce z lat ubiegłych oraz pożyczce
preferencyjnej.
Niewątpliwie około połowy deficytu
trzeba będzie pokryć, zaciągając kredyt
komercyjny oprocentowany na poziomie 20%. Dotyczyłoby to około 3-3,5
mln zł i z tym zarząd się liczy. Kredyt
komercyjny na pewno zostanie zaciągnięty nie wcześniej niż w drugiej
połowie roku, więc jego skutki nie będą
dotyczyć roku 2001, ale niewątpliwie

Podzia³ wydatków w 2001 roku

pojawią się w latach następnych.
WS: Rozumiem więc, że można by
było dzisiaj zaprojektować budżet bez
deficytu albo z niewielkim deficytem,
a następnie w ciągu roku modyfikować go w miarę napływających
środków i uzyskiwanych informacji.
Czy byłoby to korzystne dla realizacji
budżetu?
Myślę, że byłoby to trudne, bo w
przypadku inwestycji istnieje jednak
pewien cykl rozpoczynający się od fazy
projektów, pozwoleń na budowę itp.
Znacznie łatwiej zaprogramować te
wydatki w budżecie, a następnie, w
przypadku braku możliwości zbilansowania, odstąpić od nich. Zarząd ma
opracowaną pewną hierarchię przedsięwzięć. Chodzi o to, aby nie wszystkie
wydatki pojawiły się w marcu, tylko
żeby następowały w pewnych odstępach
czasowych, co pozwoli reagować w
razie niekorzystnych zmian dochodów
budżetu. Łatwiej więc zaplanować
wydatki, wprowadzić je do budżetu, a
później wstrzymać niż w ogóle ich nie
planować.
WS: Dlatego obawiamy się - Klub
Radnych SLD - że część z zaplanowanych inwestycji może nie być zreali
zowana...
Nie, szanse realizacji są stuprocentowe, przynajmniej jeśli chodzi o możliwości finansowe. Z tym, że połowa
inwestycji - według posiadanych przez
nas w tej chwili informacji - zostanie
wykonana na podstawie kredytu komercyjnego.
Artur Moczarski (AWS - Nasz Piastów):
Panie Burmistrzu, ustawa ogranicza
gminy, jeśli chodzi o zaciągany przez nie

kredyt. Na przykład Warszawa osiągnęła
już tę granicę i nie może pożyczyć już
więcej pieniędzy. Czy podobnie jest w
Piastowie?
Nie, ustawa mówi, że zobowiązania
bieżące z tytułu spłaty zaciągniętych
kredytów nie mogą przekraczać 15%
dochodów rocznych. Na dzień dzisiejszy
do budżetu wpisano 85 000 zł jako
spłaty bieżące, natomiast w połączeniu z
kredytami zaciągniętymi pod koniec
roku - chodzi o pożyczki na wykonanie
kilku kolektorów, które mają niejako
prolongowaną spłatę oraz milion złotych
kredytu bankowego przeznaczonego na
inwestycje, ale związanego z koniecznością pokrycia nadzwyczajnych
wydatków na wdrożenie Karty Nauczyciela - daje to obciążenia na poziomie
kilku procent dochodów budżetowych.
Pełne zobowiązania długoterminowe są
następujące: dług, zakładając, że w pełni
zostanie zrealizowany deficyt w wysokości 7 800 tys. zł, oraz zobowiązania
roku bieżącego - łącznie 9 300 tys. zł.
Daje to w sumie 33% wielkości dochodów, a ustawowy próg mówi o 60%.
Pojawia się oczywiście pytanie, czy lepiej zaciągać kredyt i wcześniej realizować zadania czy ciułać dochody i realizować inwestycje w późniejszym czasie. Na pewno jednak jesteśmy jeszcze
daleko od tego, co jest dopuszczalne w
zakresie obciążeń kredytowych.
Jerzy Ługowski (AWS - Nasz
Piastów): Czy dochody gwarantują
pełne pokrycie kosztów utrzymania
miasta?
Niewątpliwie planowane dochody
wpływają na aktualne wydatki i bieżące
funkcjonowanie miasta, ale jednocześnie pozwalają one na utrzymywanie
miasta na dotychczasowym poziomie,
tzn. w szkołach bez wątpienia nie pogorszy się sytuacja, a nauczyciele dostaną
świadczenia związane z Kartą Nauczyciela. Kwestie związane z bieżącą obsługą - oczyszczanie, zieleń, oświetlenie
miasta i funkcje administracyjne - będą
realizowane co najmniej w takim zakresie, jak do tej pory.
Podzia³ dochodów w 2001 roku

WS: Czy w związku ze wzrostem
wydatków na realizację Karty Nauczyciela są jakieś sygnały, że dostaniemy zwiększone dotacje?
Minister finansów zapowiedział pod
koniec ubiegłego roku, że zostaną zrealizowane ubiegłoroczne zobowiązania,
które nie zostały jeszcze wypłacone.
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Warto dodać, że na oświatę gmina będzie
w dalszym ciągu ponosić najpoważniejsze wydatki.
WS: Jakie Pan Burmistrz przewiduje
działania, aby odzyskać dług od ZPG
„Stomil”?
Przede wszystkim pocieszające jest to,
że firma po przekształceniach własnościowych zaczęła płacić bieżące podatki.
Oczywiście istnieje problem zadłużenia,
uzgodniono już pewne sprawy. Nie
zostało to spisane w postaci umowy, ale
ustalono, że należności będą rozliczone
głównie w naturze, to znaczy spłacane
poprzez przekazywanie gminie nieruchomości. W tej chwili przygotowywany
jest wykaz nieruchomości, które mogłyby
zostać przekazane. Jest szansa, że taka
lista powstanie w pierwszym kwartale.
JŁ: W tym roku będzie oddana do
użytku nowa, piękna hala przy SP nr 2.
Czy mniejsza nie byłaby lepsza?
Ta hala w przeliczeniu na 1 m2
powierzchni jest znacznie tańsza niż sala
przy szkole nr 1. Nie tylko dlatego, że
pewne koszty stałe rozkładają się na
większą powierzchnię, ale technologia
jest tu także tańsza. Drewniane żebra to
mniejsze koszty niż system dźwigarów
betonowych. Była ona mierzona według
potrzeb szkolnych, a także na miarę
potrzeb miasta, ponieważ sala tej
wielkości umożliwia realizację pewnych
programów widowiskowych czy masowych - ma przecież 300-osobową widownię. Udało nam się także otrzymać
dofinansowanie z UKFiS, które jest uzależnione między innymi od wielkości
obiektu. Nie można uzyskać takiego dofinansowania na mniejszą halę, o długości
poniżej 30 m.
WS: Teraz trzeba ciągnąć sprawę tej
hali, trzeba ją rozreklamować. Na
przykład poprzez zorganizowanie tam
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy...
Myślę, że konkretami powinien zająć
się ktoś odpowiedzialny za obiekt,
łącznie z dyrektorem szkoły. Wie Pan w sytuacji, o której Pan mówi, nie wypada czerpać korzyści finansowych - natomiast zorganizowanie na przykład 2-3
koncertów w takiej sali może przynieść
odpowiednie dochody.
AM: Czy znany jest już termin oddania hali do użytku?
Chcielibyśmy, żeby było to przed
wakacjami. Może z okazji Dnia Dziecka?
Wcześniej może być trudno. W każdym
razie pod koniec maja, ponieważ nie
chcielibyśmy łączyć tego ze świętami
majowymi. Chcemy zaprosić księdza
Prymasa i prezesa UKFiS oraz kuratora
oświaty i inne osobistości, więc musimy
brać pod uwagę ich napięty terminarz.
WS: Chciałbym poruszyć sprawę
wykorzystania boiska przy SP nr 1 nie
tylko przez uczniów, ale także przez
okolicznych mieszkańców i ich dzieci...
Dotąd nie został zrealizowany projekt
zagospodarowania boisk przy szkole nr 1.
Tam miały powstać obiekty lekkoatletyczne w postaci bieżni, skoczni w dal,
skoczni wzwyż, ale również boiska do

4

piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki.
Docelowo ten teren miał być podniesiony o około 60 cm, z drenażem.
Można oczywiście zweryfikować ten
projekt. Można w miejscu, gdzie ma
być boisko do piłki ręcznej ogrodzić
plac i przeznaczyć go do gry w piłkę
nożną, a pozostały teren pozostawić na
razie nieużywany, z przeznaczeniem na
inne obiekty. Powstaje jednak kwestia
finansowa: pokrycie kosztów ogrodzenia, które będzie kosztowało kilkadziesiąt tysięcy zł, bo trzeba z trzech
stron postawić siatkę wysoką na przynajmniej 3,5 m, żeby piłka nie lądowała
na sąsiednich posesjach prywatnych.
Pojawia się także problem natury organizacyjnej, chodzi o dozór nad tym
terenem, o odpowiedzialność za niego. I
to jest chyba najtrudniejszy element
całej tej sprawy. Z doniesień policji i z
rozmów wiadomo, że w pobliżu otwartych szkół pokazują się dealerzy. Trudno sobie tam wyobrazić taką ogólno
dostępną enklawę, w której wychodzący uczniowie będą mogli mieć kontakt z
każdym.
W
jakimś
sensie
odpowiedzialność za to musi wziąć na
siebie również dyrekcja szkoły.
WS: Które ulice będą utwardzone w
tym roku i jakie są pańskie przewidywania na kolejne lata?
Jeżeli chodzi o perspektywę, to teorety cznie można to przewidzieć. Policzyć
powierzchnie ulic, pomnożyć przez
koszt metra kwadratowego, wyobrazić
sobie, ile corocznie można przeznaczyć
z budżetu na ten cel i wyjdzie data.
Natomiast w przypadku dróg mamy
bardzo poważny problem związany z
regulacją nieruchomości. W większości
przypadków - przy niemal każdej ulicy
w mniejszym lub większym stopniu trzeba przy okazji wykonywania nawierzchni regulować stany prawne.
Przecież kiedyś było tak, że akty notar-

ialne były „do połowy” jezdni. Poza tym
przeprowadzano akcje nieformalne: bez
wykupu, wywłaszczeń, decyzji administracyjnych przesuwano ogrodzenia nieruchomości. Mało tego, jeśli ktoś budował
bardziej efektowne, bardziej kosztowne
ogrodzenie, to na wszelki wypadek
odsuwał się o pół metra od granicy,
obawiając się, że jak będą poszerzać
ulicę, to trzeba będzie je zburzyć. Te
wszystkie rzeczy należałoby teraz przy
budowie ulic uregulować. One czasami
mają większe znaczenie niż wybudowanie nawierzchni.
Do tej pory była taka zasada, że w pierwszej kolejności budowaliśmy infrastrukturę podziemną. Wiele ulic jest już
więc gotowych do położenia nawierzchni. W związku z tym już w tegorocznym
budżecie pojawiło się wykonanie kilku
nawierzchni: po północnej stronie miasta
- ul. Toruńska i Kossaka, po południowej
- część ul. Reymonta, dokończenie ul.
Leśmiana i ul. Asnyka. Z ul. Asnyka
mogą być problemy, bo tam trzeba
jeszcze zbudować fragment kolektora,
więc być może w tym roku nawierzchnia
nie będzie mogła być wykonana na całej
długości. Musi być wybudowany kolektor w ul. Krasińskiego, wykonane około
50 metrów kolektora w ul. Asnyka i
dopiero położona nawierzchnia. W stosunku do ostatnich lat jest to znaczące
zwiększenie nakładów na utwardzenie
ulic.
WS: Tak się składa, że w tej chwili ul.
Sienkiewicza i Dworcowa stają się
arteriami służącymi nawet dla ruchu
ponadlokalnego. Jaka jest szansa na
nową nawierzchnię z właściwym podkładem dla samochodów ciężarowych?
Tę ulicę trzeba właściwie budować od
nowa. Na pewno są to bardzo duże
nakłady. Jest to jednak wybór, przed
którym może stanąć Rada: czy wykonać
tę ulicę odcinkami czy zamiast dwóch
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mniejszych uliczek zrobić jedną większą? Jest to wybór, który nie dla wszystkich będzie przekonujący. Jeśli ktoś ma
na ulicy szutrową nawierzchnię to może
powiedzieć: „No tak, po raz kolejny
robicie ul. Sienkiewicza, którą się
jeszcze da jako tako przejechać, a u nas
się w ogóle nie da się przejechać”.
WS: Chciałbym nawiązać do wniosku
Klubu Radnych SLD. Jakie jest Pana
stanowisko odnośnie przystanku autobusowego w Alejach Jerozolimskich,
na wysokości ul. Sienkiewicza i Norwida?
Możliwość usytuowania przystanków
przy Al. Jerozolimskich była uzgadniana
z Wojewódzką Dyrekcją Dróg Miejskich
w momencie uruchomienia linii 717.
Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich
w swoich zaleceniach wskazała wtedy,
że budowa takiego przystanku musiałaby być połączona z wybudowaniem
ok. 150 m nowego pasa jezdni. W tej
chwili część tej drogi znajduje się w dyspozycji powiatu oraz zmniejszono
wymagania, co widać chociażby po
przystankach umieszczonych przy ul.
Ryżowej. W związku z tym poziom
nakładów byłby niższy. Dlatego też po
pojawieniu się tej możliwości skontaktowaliśmy się z gminą Michałowice,
wiedząc, że od lat zabiega ona o usytuowanie tu przejścia dla pieszych od ul.
Wiejskiej do ul. Norwida z sygnalizacją
świetlną i wspólnie zaaprobowaliśmy
inicjatywę dotyczącą ulokowania tu
przystanku połączonego z przejściem. Natomiast mimo trzykrotnych
prób nie udało nam się przeprowadzić
zobowiązujących rozmów z PKS Grodzisk, który jest dzierżawcą linii 717.
Jeśli doszłoby do realizacji tego przedsięwzięcia, to trzeba by było również
wskazać źródło pokrycia wydatków.
WS: Pozwolę sobie wrócić do innego
pytania przedstawionego we wniosku
Klubu Radnych SLD. Jakie kryteria
decydują o kolejności kanalizacji ulic?
Opracowano koncepcję techniczną
dotyczącą rozprowadzenia ulicznych
kolektorów kanalizacyjnych w południowej części Piastowa i budowy tzw.
kolektora „A” wzdłuż Al. Jerozolimskich: najpierw do ul. Harcerskiej
wspólnie z Pruszkowem, następnie do
wschodnich granic miasta wspólnie z
Michałowicami i Ursusem. Realizacja
przebiega zgodnie z tą koncepcją. Oczywiście istnieje pewne zróżnicowanie,
jeśli chodzi o kolejność. Nie przebiega
to ulica po ulicy, co wynika z kilku przyczyn. Pierwszy kolektor wybudowano
na ul. Sienkiewicza - zresztą ze zrozumiałych względów, ponieważ musiał
obsłużyć szkołę. W związku z tym
narzuciła się następująca kolejność, że
jako pierwsze będą realizowane kolektory w zlewni ul. Sienkiewicza. Na ten
temat w roku 1994 odbywały się spotkania z mieszkańcami, którzy otrzymali
informacje dotyczące kolektorów i
wody. W tegorocznym budżecie wstawiono cztery pozycje, z których trzy są

realizacją powyższego programu.
Będzie prowadzony dalszy odcinek
kolektora ul. Sienkiewicza, Dygasińskiego, Szarych Szeregów, Ujejskiego i
11 Listopada, a ponadto jeden odcinek
na ul. Krasińskiego. Są to przedsięwzięcia znaczące zarówno ze względu na
rozmiar, jak i ze względu na wysokość
pożyczki, którą mogliśmy uzyskać na
ten cel z wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska, dlatego zostały
zaplanowane w pierwszej kolejności.
Pozostało w tym obszarze do wykonania jeszcze kilka krótszych kolektorów,
których realizację można rozpocząć
praktycznie w każdej chwili, w miarę
pojawiania się wolnych środków czy
pozyskania kredytów. To samo dotyczy
dokończenia budowy w ul. Żeromskiego, gdzie zostały jeszcze dwa odcinki
między
ul.
Daniłowskiego
a ul. Kraszewskiego i między ul. Kraszewskiego a ul. Bolesława Prusa. Do tego
należy dodać jeszcze dwa odcinki w ul.
Norwida. Pozostał jeden dość trudny,
pięćdziesięciometrowy fragment w ul.
Ujejskiego przy ul. Sienkiewicza, gdzie
od lat jest przewidywana zmiana przebiegu ulicy. W związku z tym rozważamy również taką możliwość, żeby
zostawić ten mały odcinek, a całą ul.
Ujejskiego - prawdopodobnie na to pozwoli głębokość - sprowadzić do ul.
Godebskiego. Taki projekt jest przygotowywany.
JŁ: Jaki wpływ na lokalizację tej
infrastruktury ma zapobiegliwość i
starania radnych czy też klubów, bo
chodzą słuchy, że od tego dużo zależy?
Praktycznie rzecz biorąc, trudno
przypisywać poszczególnym radnym
czy klubom jakiś wpływ. Przedsięwzięcie jest konsekwentnie realizowane przy
zachowaniu pewnych zasad, które być
może nie zawsze są czytelne. Niewątpliwie priorytetem były kolektory
o wyższej kategorii i ta zasada była
zawsze realizowana - najpierw kolektor
„A” wzdłuż al. XX-lecia, następnie
kolektor w ul. Sienkiewicza, a później
te, które zbierały z ulic. Stosowano
również zasadę „efektu”, chodzi o liczbę
zlikwidowanych szamb czy podłączonych budynków, ponieważ z tego
rozliczamy się tam, gdzie zaciągamy
pożyczki, czyli w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Zatem w
pewnym stopniu preferencyjnie traktowano te obszary, gdzie podłączano
więcej nieruchomości. Stosowano
również zasadę związaną z organizacją
ruchu - tak było w przypadku ulic prostopadłych do ul. Sienkiewicza. Chodziło o to, aby nie zamykać trzech
sąsiadujących ulic, bo wtedy ludzie nie
mogliby dojechać do domu.
Myślę, że przy zachowaniu tych pryncypiów w ciągu najbliższych 2-3 lat
południowa część Piastowa zostanie
skanalizowana w 100%. Po wybudowaniu w I półroczu kolektora w ul. Godebskiego, i realizacji innych inwestycji
przewidzianych na rok bieżący

pozostanie do realizacji odcinek w ul.
Konopnickiej, odcinki w ul. Kasprowicza i Zalewskiego oraz Wyspiańskiego. Pozostaną takie fragmenty, z którymi nie bardzo wiadomo, co zrobić.
Pojawiają się pytania, na przykład, czy
ciągnąć kanalizację w ul. Szarych
Szeregów od ul. Tetmajera w kierunku
stacji, gdzie na razie są pola i nie ma
zabudowań? Jak rozwiązać kanalizację
w drugą stronę ul. Szarych Szeregów,
od ul. Styki w kierunku Ursusa, gdzie
leżą kable telekomunikacyjne, światłowody kolejowe, a jest tam tylko kilka
posesji? Niewątpliwie takie problemy
trzeba będzie rozstrzygnąć. Wąskie
gardło znajduje się na przykład na ul.
Uniwersyteckiej, na szerokość jednej
posesji, której do tej pory nie można
pozyskać, a tam nie można wjechać
koparką, bo ona nie jest w stanie nawet
zawrócić łyżką. Podobny problem
pojawił się na ul. Tetmajera. Na pewno
w kwestii kanalizacji jest więcej do zrobienia po północnej stronie Piastowa.
JŁ: Dla mieszkańców uciążliwa jest
tak prozaiczna rzecz jak kałuże. W
czasie większych opadów pojawiają
się kłopoty z odprowadzaniem wody.
Dlaczego ten problem tak trudno
rozwiązać?
Generalnie Piastów nie ma systemu
odwodnienia deszczowego z prawdziwego zdarzenia. Na terenie północnym
przynajmniej 2/3 terenu Piastowa może
być skanalizowane w sposób zgodny ze
sztuką inżynierską, pewne przedsięwzięcia, które mogą doprowadzić do likwidacji uciążliwości związanych z
opadami atmosferycznymi rozpoczęto
jeszcze przed laty. Bo chodzi nie tylko
kałuże, ale także o zalewanie piwnic i
posesji. Teraz, żeby odprowadzać wody
opadowe trzeba budować oczyszczalnie
ścieków. Taki projekt został zrobiony,
ale w kosztorysie przewidziano na jego
wykonanie kwotę 5-6 mln zł. W
związku z tym w roku bieżącym Zarząd
i Rada nie wprowadzili do budżetu realizacji tego zadania, ale prowadzone są
dalsze prace przygotowawcze. W południowej części Piastowa miejscami
wykonana jest kanalizacja melioracyjna, która może pełnić funkcje odwodnienia, ale w stopniu dość umiarkowanym, ponieważ odbiornikiem
wód opadowych jest rów odwodnieniowy na jezdni Al. XX-lecia, który
jest stosunkowo płytki. Można
odprowadzić tylko tę wodę, która tam
grawitacyjnie dopłynie. Rozwój infrastruktury nie rozwiązuje wszystkich
problemów. Im więcej wyasfaltowanych ulic, tym więcej kałuż. Im więcej
terenów zabudowanych, im większa
powierzchnia dachów, tym więcej
wody nie wsiąka w grunt tylko pozostaje na powierzchni.
*w spotkaniu nie wziął udziału przedstawiciel Klubu Radnych „Porozumienia dla Piastowa”.
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Pomó¿my dzieciom
Na terenie naszego
miasta od 1994 r. istnieje Stowarzyszenie
Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w
Piastowie. Jego siedzibą
jest Gimnazjum nr 1
przy ul. Pułaskiego 6/8.
W Stowarzyszeniu działają rodzice ok. 30 chorych dzieci, cierpiących
głównie na porażenie
mózgowe. Zarówno sytuacja Stowarzyszenia,
jak i rodzin jest trudna.
Na razie funkcjonujemy
dzięki naszym składkom
i niewielkim wpłatom
ludzi o dobrym sercu. Celem naszej działalności jest pomoc
dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez:
1. Wspólne ćwiczenia i wymianę doświadczeń;
2. Pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny;
3. Dostarczanie informacji;
4. Umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym edukacji
i integracji;
5. Organizowanie wczasów wypoczynkowych i turnusów
rehabilitacyjnych oraz wycieczek;
6. Organizowanie spotkań rodziców dzieci niepełnosprawnych
w celu wymiany doświadczeń;
7. Pomoc wzajemną w zakresie:
a) rehabilitacji dzieci w domach
b) wzajemnej opieki nad dziećmi;
8. Pomoc finansową;

Niektóre nasze dzieci są zamknięte w domach, ale mają marzenia jak wszystkie dzieci. Agnieszka pisze wiersze, a Adam wyszywa
makatki Obecnie próbujemy zebrać pieniądze na zatrudnienie rehabilitanta dla naszych dzieci. Dlatego Stowarzyszenie zwraca się do
ludzi dobrego serca z prośbą o wsparcie. Oto numer naszego konta,
na które można wpłacać pieniądze - liczą się nawet najdrobniejsze
kwoty:
BUG S.A I / Warszawa
17001 - 157 - 80161013 - 2105 - 27006 - 102.
Jednocześnie informujemy, że rozpoczęliśmy starania o
utworzenie Ośrodka Dziennego Pobytu dla dzieci niepełnosprawnych na terenie Piastowa. Prosimy rodziców chorych dzieci o
kontakt ze Stowarzyszeniem Dzieci Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin pod numerem telefonu 723 - 29 - 47.
Zarząd Stowarzyszenia
Zarząd Miasta wstępnie wyraził wolę udostępnienia Stowarzyszeniu części budynku przy ul. 11 listopada, który dotąd zajmowało
Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Komisja Rodziny i Spraw
Społecznych wnioskowała o zarezerwowanie środków adaptacyjnych w budżecie na rok 2001, jednak zdaniem Zarządu Miasta
koszty gruntownego remontu i dostosowania pomieszczeń
przekraczają jak na razie możliwości finansowe gminy. Opieka nad
osobami niepełnosprawnymi należy wedle prawa do większych jednostek samorządu terytorialnego, takich jak powiat czy województwo. Niestety, rozmowy z władzami powiatu pruszkowskiego nie dają
nadziei na szybkie znalezienie środków potrzebnych na uruchomienie ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych. Władze gminy
doskonale rozumieją trudną sytuację dzieci i ich rodzin, jednak
środki budżetowe gminy muszą być w pierwszej kolejności przeznaczone na realizację podstawowych potrzeb miasta. Warto dodać,
że wśród nich jest między innymi dostosowywanie obiektów publicznych do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Warszawie.

POLITYKA MIASTA PIASTOWA W DZIEDZINIE OŒWIATY
W dniu 26.08.2000 r. Rada Miasta przyjęła do realizacji dokument zatytułowany „Polityka Miasta Piastowa w dziedzinie
Oświaty”.
Z inicjatywy Komisji Oświaty powstał wstępny projekt dokumentu, nad którym pracował zespół specjalistów z zakresu szkolnictwa:
p. Danuta Oleś - dyrektor Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych
p. Tomasz Osiński - dyrektor SP 3 i Gimnazjum nr 2
p. Aleksander Rysak - dyrektor Niepublicznej SP i Gimnazjum
p. Andrzej Czarnocki - przewodniczący Komisji ds. Społecznych
i Rodziny, radny, członek Komisji Oświaty
p. Jerzy Berliński - członek Komisji ds. Społecznych i Rodziny
p. Lech Małecki - członek Komisji Oświaty
p. Urszula Prostko - radna, Przewodnicząca Komisji Oświaty
Założenia i cele polityki Piastowa w dziedzinie oświaty oparte są
na obowiązujących przepisach ze szczególnym uwzględnieniem
warunków i potrzeb lokalnych.
W ramach działań realizowane będą następujące cele:
- Stworzenie uczniom i wychowankom przedszkoli i szkół na
terenie Miasta odpowiednich warunków rozwoju intelektualnego, moralnego, społecznego i fizycznego; wychowanie ich
w duchu pomocy drugiemu człowiekowi, poszanowania tradycji i kultury narodowej, odpowiedzialności za siebie, innych
i dobro wspólne oraz otwarcie na środowisko lokalne.
- podkreślanie fundamentalnej roli rodziny w wychowaniu
i zaoferowanie jej w tym względzie wsparcia; zagwarantowanie rodzicom wpływu na kształtowanie i funkcjonowanie
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systemu oświaty na terenie miasta.
- Kształtowanie u osób pracujących z dziećmi i młodzieżą
postawy wychowawcy zatroskanego ich harmonijnym rozwojem.
- Przez politykę miasta w dziedzinie oświaty rozumie się
działania ukierunkowane na tworzenie w Piastowie odpowiedniego, wielowymiarowego środowiska wychowawczego,
a także stosownej oferty edukacyjnej adresowanej nie tylko do
uczniów i wychowanków, lecz także do rodziców oraz osób
zawodowo pełniących funkcje wychowawcze.
W zakresie polityki oświatowej Piastowa są i będą podejmowane
różnorodne przedsięwzięcia:
- Organizowanie współpracy wszystkich osób i instytucji
działających na terenie Miasta, zainteresowanych problematyką
nauczania i wychowania dzieci i młodzieży w celu koordynacji
działań wychowawczo-profilaktycznych (współpraca z innymi
jednostkami samorządu, placówkami oświatowymi i kulturalnymi, policją itp.)
- Rozszerzanie oferty systemu oświaty skierowanej do uczniów
i wychowanków przez organizowanie opieki psychologicznej
i pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
(reedukacji), terapii logopedycznej, kół zainteresowań, grup
sportowych, konkursów, programów pracy z dzieckiem uzdolnionym, programów profilaktycznych, świetlic realizujących
programy wychowawcze itp.
- Nawiązywanie i pogłębianie współpracy systemu oświaty
z rodzicami przez tworzenie stałych płaszczyzn komunikacji
i dialogu (w tym Rady Szkoły) oraz możliwości edukacyjnych
dla rodziców, zwłaszcza w zakresie umiejętności wychowawczych,
komunikacji
interpersonalnej,
umiejętności
rozwiązywania konfliktów, dostrzegania współczesnych
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(cd.)
zagrożeń wśród dzieci i młodzieży.
- Doskonalenie nauczycieli zwłaszcza w zakresie nowych
metod nauczania, zasad sprawnej komunikacji interpersonalnej, umiejętności rozwiązywania konfliktów, pracy
zespołowej, współpracy z rodzicami i mobilizowanie ich do
pracy na rzecz szkoły i dobra publicznego.
- Współpraca z jednostkami administracji rządowej i organami
samorządu, zwłaszcza powiatowego, w celu zorganizowania
pomocy dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie.
- Rozwijanie systemu motywacji materialnej i niematerialnej
dla nauczycieli uwzględniającego ich postawę wychowawczą.
- Wdrażanie kolejnych etapów reformy oświaty ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb gimnazjów jako nowego ogniwa systemu.
- Tworzenie grantów gminnych do realizacji działań w oświacie
i środowisku lokalnym korzystnych z punktu widzenia
samorządu (pozaszkolna edycja konkursów, imprezy rodzinne
itp.).
- Prowadzenie na bieżąco niezbędnych remontów obiektów
przedszkolnych i szkolnych połączone z usuwaniem barier
architektonicznych i poprawą ochrony środowiska (organizowanie bezpiecznych miejsc zabawy i wypoczynku
młodzieży szkolnej na świeżym powietrzu w czasie przerw
w zajęciach, urządzanie łazienek i sanitariatów szkolnych
według przyjętych standardów, urządzanie terenów zielonych
zgodnie z potrzebami młodzieży itp.).
- Finansowe wspomaganie świetlic i stołówek przyszkolnych.
- Udostępnianie obiektów szkolnych społeczności lokalnej,
zwłaszcza w celach sportowo-rekreacyjnych, edukacyjnych
i widowiskowych
Urszula Prostko

IV Piastowski Przegl¹d Twórczoœci
Plastycznej „Interpretacje”
Temat: CZTERY PORY ROKU
Do udziału w konkursie zapraszamy dorosłych twórców.
Prace w konkursie (do 4 szt.) powinny być podpisane i przygotowane do ekspozycji. Format obrazów - do 1 m. Forma i
technika dowolna. Wernisaż odbędzie się dn. 30 marca 2001
r. o godz. 1800. Szczegółowych informacji udziela Miejski
Ośrodek Kultury, pod numerem tel. 723 65 50.

www.piastow.um.gov.pl

Piastów w Internecie
Coraz więcej osób zdobywa potrzebne informacje za pomocą
Internetu, czyli ogólnoświatowej sieci komputerowej, która jest
połączeniem ogromnej liczby sieci lokalnych z całego świata. Na
dostępnych poprzez ową sieć stronach WWW można znaleźć
ogromne ilości informacji, również dotyczących naszego miasta.
„Strona domowa miasta Piastowa”, znajdująca się pod
adresem www.piastow.um.gov.pl, jest oficjalną stroną Urzędu
Miasta i Rady Miejskiej. Powstała w kwietniu 1999 r.
Adresowana jest przede wszystkim do mieszkańców, ale ma
również służyć promocji Piastowa. Internauci znajdą tu kompendium wiedzy na temat historii miasta i jego współczesności
oraz ciekawostki. Mogą także obejrzeć liczne fotografie oraz
skorzystać z planu zawierającego indeks ulic i ważniejszych
obiektów. Strona zawiera wiele informacji dotyczących różnych
aspektów życia w mieście: kultury, sportu, zdrowia, oświaty oraz
działalności różnych organizacji religijnych i społecznych.
Twórcy chcieli ułatwić życie mieszkańcom, umieszczając
na stronie przydatne informacje. Przykładem mogą być
zamieszczone w witrynie aktualne rozkłady jazdy PKP, MZK i
PKS oraz numer telefonu na postój taksówek czy informacje
dotyczące ochrony zdrowia, wśród których można znaleźć

Rada uchwali³a

- stawki odpłatności za dzieci w przedszkolach prowadzonych przez miasto Piastów:

- 125 zł za jedno dziecko
- 100 zł za drugie dziecko z rodziny
- 50 złotych za trzecie i kolejne dziecko z rodziny
Pełna odpłatność dotyczy dzieci spoza Piastowa; stawki nie
zawierają opłat za żywienie.
- nowe stawki podatków od nieruchomości i środków
transportowych. Szczegółowa tabela jest wywieszona
w gablocie w Urzędzie Miejskim w Piastowie
- nowe stawki opłat za wpis i zmianę w ewidencji
działalności gospodarczej. Odpowiednio: 100 zł i 50 zł.
- całkowite zniesienie podatku od posiadania psów
- Rada Miasta przyjęła również dokument „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Piastowa”. Umożliwi to przystąpienie do przygotowywania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Studium przewiduje m.in., że w mieście
nie będzie już terenów rolniczych, a odzyskane grunty przeznaczone będą pod urbanizację.
- Rada Miasta ustaliła na terenie Piastowa nowy poziom
opłat adiacenckich - będą ona wynosić 30 % różnicy wartości
nieruchomości przed i po podziale. Dotyczy to właścicieli działek, które w wyniku zmiany przeznaczenia gruntu i podziałów
zyskują na wartości jako parcele budowane. Opłaty będą naliczane tylko w przypadku wzrostu wartości działki, po uprawomocnieniu się decyzji o ich podziale; istnieje także możliwość rozłożenia opłat na raty. Sejmowa ustawa o gospodarce
nieruchomościami umożliwia wprowadzenie nawet wyższych
stawek (do 50 % wartości nieruchomości), ale właściwie we
wszystkich okolicznych gminach opłaty zostały ustalone,
podobnie jak w Piastowie, na niższym poziomie. O wzroście
wartości będzie decydował rzeczoznawca majątkowy. Środki,
które gmina pozyska z tytułu opłat adiacenckich, będą przeznaczane na rozbudowę infrastruktury wokół uzyskanych w
wyniku podziału nieruchomości, np. na wykup gruntów i
budowę dróg.

adresy, telefony i godziny pracy przychodni, gabinetów lekarskich oraz aptek. Na stronie znajduje się również „Poradnik czyli co i jak załatwić w urzędzie”, który ma skrócić czas
załatwiania różnych spraw urzędowych. Interesant dowie się z
niego, co trzeba zrobić, aby na przykład wpisać do ewidencji działalność gospodarczą, zarejestrować pojazd czy uzyskać numer
dla swojej nieruchomości. Ze strony można pobrać gotowe do
wypełnienia wzory podań czy druków. Można również znaleźć
na niej informacje o niezbędnych opłatach. W razie wątpliwości
wystarczy zadzwonić pod podany numer telefonu, aby uzyskać
dodatkową pomoc. Z przygotowanymi dokumentami, niestety,
trzeba jeszcze przyjść do urzędu.
Strona umożliwia również interakcję między jej twórcami a
odwiedzającymi, dzięki poczcie elektronicznej. Można również
wypełnić zamieszczoną na stronie ankietę i ocenić cały serwis.
Obecnie rezultaty sondażu prezentują się następująco: 93,75%
piastowian uważa, że strona jest potrzebna mieszkańcom, 6,25%
sądzi, że nie. Miarą tego, że witryna cieszy się zainteresowaniem
jest fakt, że od lipca tego roku została odwiedzona 1000 razy.
Korzystając z okazji, chcielibyśmy zachęcić do
odwiedzenia tej strony oraz prosimy o podzielenie się z nami
uwagami, pomysłami i propozycjami, aby witryna jak najlepiej
służyła mieszkańcom i odpowiednio prezentowała nasze miasto.
Arkadiusz Stefan
stefcio@ids.pl
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Strategia rozwoju miasta
Trwają prace nad opracowaniem strategii rozwoju Piastowa. Nadzorująca powstawanie
dokumentu dr Wisła Surażska z Centrum Badań
Regionalnych zorganizowała 1 grudnia
spotkanie inaugurujące praktyczne prace nad
strategią. Wzięli w nim udział m.in. reprezentanci władz miasta, radni, przedstawiciele
parafii, nauczyciele, lekarze, policjanci, lokalni
przedsiębiorcy oraz młodzież. Goście spotkania
- indywidualnie oraz w grupach - opisywali
silne i słabe strony Piastowa, szanse i zagrożenia dla miasta. Ze wstępnego sondażu wynika,
że do silnych stron najczęściej zali-czano:
bliskość stolicy, stan oświaty i infrastruktury
technicznej oraz telekomunkacji. Szansą dla
naszego miasta może być, zdaniem wielu gości
spotkania: poprawa komunikacji wewnętrznej i
zewnętrznej (np. poprzez połączenie z węzłem
przyszłej autostrady), rozwój aglomeracji
warszawskiej z uwzględnieniem Piastowa jako
niezależnej gminy, oraz tworzenie się
społeczeństwa obywatelskiego. Wśród słabych
stron Piastowa najczęściej wymieniano: problemy komunikacyjne, brak miejsc parkingowych i
dobrych dróg, brak bazy sportowo-kulturalnorekreacyjnej i zbyt małą ilość terenów pod
inwestycje. Zagrożenia to głównie: stan bezpieczeństwa obywateli oraz zanieczyszczenie
środowiska.
Szanowni Państwo
Z okazji Nowego Roku 2001, który niedawno
witaliśmy, chciałbym do wszystkich życzeń
składanych przy tak wyjątkowej okazji dołączyć
serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności od Rady i
Zarządu Miasta Piastowa dla wszystkich
Mieszkańców Naszego Miasta.
Rok, który pożegnaliśmy, zamknął pewną epokę
zarówno w wymiarze uniwersalnym - był to bowiem
koniec XX wieku, a jednocześnie koniec II tysiąclecia
- jak i w wymiarze lokalnym, ważnym dla Piastowa.
Tak potoczyła się historia Naszego Miasta, że w roku
2000 wypadało kilka symbolicznych rocznic.
Obchodziliśmy stulecie rozpoczęcia budowy pierwszego osiedla mieszkaniowego (domy kolejowe w
obrębie ulic: ks. J. Popiełuszki, 11 Listopada, Harcerskiej i dr Kosińskiego); 70-lecie istnienia gminy w
Piastowie i 10-lecie odrodzonej samorządności.
Ostatni okres przyniósł dynamiczny rozwój Piastowa i wyznaczył dla niego niepoślednie miejsce
wśród miast Mazowsza. Przed nami stoi dziś zadanie
znalezienia dróg dalszego rozwoju dla Naszego
Miasta. Z myślą o tym Rada Miejska podjęła decyzję

Wa¿ne adresy i telefony
Biuro Ewidencji Ludności
i Dowodów Osobistych
ul. 11 listopada 8, tel. 723 10 53 lub przez numer
centrali i wew. 8
Referat Komunikacji dla mieszkańców Piastowa mieści się w budynku Urzędu Miej-skiego
w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 14/16,
tel. 758 64 31 w. 118
Urząd Miejski w Piastowie
Centrala
723 12 58, 723 60 70, 723 64 99
Numery wewnętrzne
Centrala, w. 1
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Kolejne spotkania w ramach prac nad strategią
odbyły się już w większym gronie
mieszkańców. - Ich celem jest sformułowanie
misji i celów strategicznych dla miasta oraz
stworzenie komisji problemowych, które przygotują Bank Projektów. Moja rola to m.in.
pomoc w stworzeniu takich projektów, które
mają szansę na realizację, np. dzięki funduszom z Unii Europejskiej - mówi dr Wisła
Surażska. Jednocześnie z pracami na terenie

Komisja Rodziny i Spraw
Społecznych Rady Miejskiej
oraz Kluby spółdzielcze
„Novus” i „Relax” zapraszają
wszystkie piastowskie rodziny
do wspólnej zabawy.
19 marca 2001 w klubie
„Novus” odbędzie się
II Piastowski Turniej Rodzin.
W programie m.in.:
prezentacja rodzin
konkursy taneczne, plastyczne,
poetyckie i wokalne, rozmowy
o historii i tradycjach piastowskich, zwłaszcza tych wciąż kultywowanych w rodzinach

Piastowa specjaliści z Centrum Badań Regionalnych zajmują się przygotowaniem prognozy
demograficznej oraz analizy przedstawiającej
miasto na tle innych gmin w kraju, województwie i powiecie.
o rozpoczęciu opracowywania dokumentu, w którym
zostanie nakreślona strategia rozwoju Piastowa na
najbliższe 15 lat (informowaliśmy o tym w poprzednim numerze Biuletynu). Miło mi poinformować, że
po wstępnych konsultacjach przeprowadzonych na
początku grudnia kolejne spotkanie odbyło się 26
stycznia, uczestniczyło w nim około dwustu
mieszkańców Piastowa, a dr Wisła Surażska kierująca Centrum Badań Regionalnych poinformowała o
wynikach pierwszych konsultacji. Podczas tego
spotkania utworzono zespoły problemowe, które
będą zajmować się ochroną zdrowia i opieką
społeczną, oświatą, kulturą, sportem i rekreacją, bezpieczeństwem i przeciwdziałaniem patologiom
społecznym, małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
wizerunkiem i promocją miasta, urbanistyką,
ochroną środowiska i infrastrukturą techniczną.
W kolejnych numerach Biuletynu Informacyjnego
Rady Miejskiej będziemy informowali Państwa o
postępach prac prowadzonych nad tym ważnym
dokumentem.
Grzegorz Szuplewski
Przewodniczący Rady Miejskiej
Sekretarz Miasta, w. 2
Skarbnik Miasta, Referat Finansowy, Informatyk, w. 3
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w. 4
Handel, w. 5
Referat Geodezji, Ochrona Środowiska, w. 6
USC, w. 7
Ewidencja Ludności, Biuro Dowodów Osobistych, w. 8
Referat Budownictwa i Architektury, w. 9
Biuro Rady Miejskiej, w. 0

M.K.S „Piast” ogłasza nabór
do grup trampkarzy i juniorów z roczników1987 - 1991.
Chętnych prosimy o kontakt:
723-13-10, 0-501 774-840
lub w siedzibie Klubu, w
czwartki o godz. 1700.

wystawa najstarszych rodzinnych fotografii
Wszyscy uczestnicy Turnieju
otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Zgłoszenia osobiste lub telefoniczne
przyjmuje
klub
„NOVUS”,
ul. Skorupki 2, w godz. 10001800, tel. 723 27 90, w terminie
do 28 lutego br.
Zapraszamy!
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