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Zapraszamy na tradycyjny
pokaz sztucznych ogni przed
pó³noc¹ w Sylwestra na placu
przy OSP
Przywitajmy razem rok
50-lecia praw miejskich
Piastowa.

Przymiarki bud¿etowe
Najprawdopodobniej jeszcze w tym
roku Rada Miasta na swoim ostatnim,
grudniowym posiedzeniu przyjmie projekt
bud¿etu na 2002 r. W dokumencie, który
radni otrzymali od Zarz¹du Miasta w
po³owie listopada, przewidywane s¹
znacznie ni¿sze wydatki ni¿ w roku
ubieg³ym - ok. 29,5 mln z³ oraz niewielki
wzrost dochodów miasta, które wynios¹
28,5 mln z³. W konsekwencji deficyt
bud¿etowy nieznacznie przekroczy 1 mln z³.

Plan wydatków i dochodów na 2002 r.

Dla porównania w roku 2001 deficyt
siêga³ prawie 8 mln z³, a wydatki
przekracza³y 35,5 mln z³. Wynika³o to z
du¿ych nak³adów inwestycyjnych, zw³aszcza
na budowê hali sportowej i ³¹cznika przy
szkole podstawowej nr 2. W przysz³ym roku
w Piastowie nie bêdzie tak du¿ej pojedynczej
inwestycji.
Wiêcej o planach wydatków i dochodów
miasta na stronie 2
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Przymiarki bud¿etowe

ci¹g dalszy

Wed³ug projektu bud¿etu, w sumie ponad 3 mln z³ zostanie
jednak przeznaczone na budowê nowych dróg, m.in. na ul.
Emilii Plater, ul. Konopnickiej, na odcinku od ul. Norwida do
ul. Sienkiewicza oraz ul. Wysockiego, na odcinku od ul.
Su³kowskiego do al. Pi³sudskiego, remont i przebudowê rejestracji w przychodni przy ul. Reja oraz zainstalowanie tam
windy dla osób niepe³nosprawnych. W planach, które maj¹ byæ
sfinansowane t¹ kwot¹, jest tak¿e budowa kanalizacji sanitarnej
na ul. Hallera, na odcinku od ul. Pomorskiej do ul.
Warszawskiej, a tak¿e w ul. Fa³ata i Tetmajera oraz ul.
Wyspiañskiego od ul. Norwida do ul. Godebskiego. Czêæ
inwestycji bêdzie mo¿liwa dziêki po¿yczce z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska w wysokoci blisko 700 tys. z³.
Pieni¹dze z bud¿etu miasta trafi¹ tak¿e na budowê oczyszczalni cieków i modernizacjê widowni na stadionie sportowym.
Tradycyjnie ju¿ najwiêksz¹ pozycjê w bud¿ecie miasta
stanowi¹ wydatki na owiatê. W przysz³ym roku bêdzie to
blisko 11 mln z³, z których finansowana jest g³ównie
dzia³alnoæ szkó³ podstawowych i gimnazjów. Oko³o 3 mln z³
trafi tak¿e do przedszkoli i wietlic szkolnych. Wydatki te tylko
w czêci pokrywa subwencja owiatowa z bud¿etu pañstwa,
która przysz³ym roku zasili kasê gminy kwot¹ oko³o 6,5 mln z³.
Skutki ³atania dziury bud¿etowej w finansach pañstwa

Zmiana w³aciciela Infrastruktury?
Zarz¹d miasta planuje zbycie 100% udzia³ów w firmie
Infrastruktura sp. z o.o., której w³acicielem by³o dot¹d miasto Piastów. Ma to zwi¹zek z sytuacj¹ na rynku dostawców
ciep³a oraz z faktem, ¿e prowadzenie podobnej dzia³alnoci
gospodarczej nie jest g³ównym zadaniem administracji
samorz¹dowej. Przekszta³cenie w³asnociowe spó³ki bêdzie
poprzedzone og³oszeniem publicznej oferty nabycia jej
udzia³ów. Dokonane zmiany nie wp³yn¹ na dostawy ciep³a do
dotychczasowych odbiorców. Ostateczn¹ decyzjê w sprawie
Infrastruktury podejmie Rada miasta. Na razie powsta³a specjalna komisja, która zajmie siê przekszta³ceniami w spó³ce. Jej
przewodnicz¹c¹ zosta³a radna Maria Dziekañska, za cz³onkami - przedstawiciele wszystkich klubów reprezentowanych w
radzie.

STOMIL p³aci

budynkami

Najwiêkszy d³u¿nik miasta, zak³ady Stomil, przedstawi³
koncepcjê sp³aty czêci nale¿noci poprzez przekazanie nieruchomoci nale¿¹cych do tego przedsiêbiorstwa. Chodzi o
budynek hotelowy wraz z dzia³k¹, który w tej chwili
zamieszkuje kilku policjantów z piastowskiego komisariatu
oraz budynek biurowy, tak¿e z dzia³k¹, który znajduje siê jednak w z³ym stanie technicznym. Wycena nieruchomoci
wykaza³a, ¿e ich przejêcie pokry³oby ok. 70% nale¿noci
Stomilu wobec miasta.
Zarz¹d miasta rozwa¿a, czy przyj¹æ proponowane
rozwi¹zanie. Trudno spodziewaæ siê szybkiej sp³aty wszystkich
d³ugów w gotówce, tym bardziej, ¿e sytuacja zak³adu wci¹¿ nie
jest najlepsza. Prezes zarz¹du PZPG Stomil, Andrzej Kuciak,
goci³ na jednej z sesji Rady miasta. Przypomnia³ na niej, ¿e
zak³ady s¹ kooperantem przemys³u motoryzacyjnego, który
prze¿ywa g³êboki kryzys. W tej chwili kierownictwo Stomilu
poszukuje innych odbiorców dla swoich produktów, g³ównie za
granic¹. Kontrakty, które maj¹ zostaæ wynegocjowane, byæ
mo¿e pozwol¹ na podwojenie sprzeda¿y w roku przysz³ym, a
nawet na wzrost zatrudnienia. W tej chwili w przedsiêbiorstwie
pracuje 182 osoby.

Strategia rozwoju miasta

Dobiega koñca opracowywanie Strategii rozwoju
Piastowa. Przed przedstawieniem ostatecznej wersji tego
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odczuje tak¿e nasza gmina. W roku 2002 najprawdopodobniej
nie wzrosn¹ p³ace nauczycieli. Zamro¿one zosta³y tak¿e wynagrodzenia wszystkich pracowników miejskiej administracji.
Oko³o 20% wydatków miasta poch³ania finansowanie
pomocy spo³ecznej oraz fundusze na sprz¹tanie i owietlenie
placów i ulic oraz utrzymanie zieleni. Blisko 1 mln z³ zostanie
przeznaczony na domy i orodki kultury, biblioteki, wietlice i
kluby osiedlowe. Sportowcy ró¿nych dziedzin otrzymaj¹
³¹cznie dotacjê w wysokoci 450 tys. z³.
Czêæ pieniêdzy gmina musi przeznaczyæ na sp³atê d³ugów
z lat poprzednich. W 2002 r. na ten cel zostanie wydane ok. 650
tys. z³. Zgodnie z harmonogramem sp³at zad³u¿enia Piastowa,
które na dzieñ dzisiejszy wynosi blisko 5 mln z³, kwota sp³at
zobowi¹zañ w najbli¿szych latach (do roku 2006) nie
przekroczy 6% planowanych dochodów i bêdzie sukcesywnie
spadaæ.
Dochody miasta w nastêpnym roku bêd¹ ni¿sze ni¿ w
bie¿¹cym. Wp³ywy do bud¿etu pochodz¹ g³ównie z podatków i
op³at lokalnych, np. od nieruchomoci i rodków transportowych, podatków pobieranych przez urz¹d skarbowy i
przekazywanych w ca³oci na konto gminy, takich jak podatek
od spadków i darowizn, udzia³u w podatku dochodowym od
osób prawnych, a tak¿e udzia³u w podatku dochodowym od
osób fizycznych, przekazywanego przez Ministerstwo
Finansów. Planowane wp³ywy z tego ostatniego ród³a wynios¹
11,5 mln z³.
dokumentu kontynuujemy prezentacjê niektórych za³o¿eñ do
strategii, przygotowanych przez poszczególne zespo³y programowe. Realizacja tych pomys³ów bêdzie zale¿a³a od
mo¿liwoci finansowych gminy i z ca³¹ pewnoci¹ bêdzie
roz³o¿ona w czasie.
I. Zespó³ ds. ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej przedstawi³
nastêpuj¹ce cele:
1. Dostêpnoæ 2. specjalistycznej opieki zdrowotnej,
zw³aszcza w zakresie powo³ywania nowych gabinetów, w
których specjalistycznej porady lekarskiej mogliby
zasiêgn¹æ 3.chorzy z problemami kardiologicznymi, osoby
z astm¹ i innymi schorzeniami dróg oddechowych.
4. Sprzyjanie powstawaniu gabinetów prywatnych reprezentuj¹cych najbardziej istotne spo³ecznie specjalnoci medyczne.
5. Nawi¹zywanie kontaktów z zak³adami opieki zdrowotnej,
zw³aszcza w zakresie takich specjalnoci, jak kardiologia,
onkologia i pediatria.
6. Objêcie mieszkañców d³ugofalowym programem badañ
przesiewowych oraz szczepieñ ochronnych. Chodzi tu
g³ównie o profilaktykê nowotworów oraz wykrywanie
ryzyka chorób serca i uk³adu kr¹¿enia. Szczepienia g³ównie
przeciwko wirusowemu zapaleniu w¹troby i grypie.
7. Objêcie realn¹ pomoc¹:
 osób niepe³nosprawnych (stworzenie warunków ich
aktywizacji spo³ecznej i zawodowej);
 osób ob³o¿nie chorych, np. poprzez wolontariuszy
sporód m³odzie¿y szkolnej;
 zieci z rodzin patologicznych;
 bezrobotnych i ma³o zarabiaj¹cych;
6. Stworzenie hospicjum i domu spokojnej staroci.
7. Propagowanie zdrowego stylu ¿ycia oraz stworzenie bazy
materialnej niezbêdnej do jego realizacji.
II. Zespó³ ds. rozwoju przestrzennego, infrastruktury technicznej i ochrony rodowiska:
1. Stworzenie zielonego centrum miasta na terenie zajmowanym obecnie przez ogródki dzia³kowe i stadion
sportowy, pomiêdzy ulicami Harcersk¹ i Tysi¹clecia, oraz
wzd³u¿ ulicy Hallera i Wojska Polskiego.
2. Stworzenie lokalnych, osiedlowych centrów handlowo us³ugowych.
3. Odnowienie i remont budynków z wielkiej p³yty i budowa
parkingów wielopoziomowych.
4. Przeniesienie stadionu do pó³nocnej czêci miasta i budowa
basenu.
5. Zakoñczenie budowy kanalizacji sanitarnej i budowa systemu odwadniaj¹cego.
6. Usprawnienie komunikacji poprzez budowê nawierzchni
asfaltowych i cie¿ek rowerowych oraz poprawê
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komunikacji z Warszaw¹ za pomoc¹
nowych linii autobusowych b¹d skorygowania istniej¹cych linii, a tak¿e
poprzez usprawnienie transportu kolejowego.
III. Zespó³ ds. rozwoju ma³ych i rednich przedsiêbiorstw:
1. Promowanie
przedsiêbiorczoci
poprzez
edukacjê
m³odzie¿y,
utworzenie inkubatora przedsiêbiorczoci i forum przedsiêbiorców.
2. Poprawê infrastruktury miasta (gaz,
woda, kanalizacja, drogi, komunikacja itd.). G³ównym celem by³aby
budowa nowej, równoleg³ej i niezale¿nej trasy ¯yrardów - Warszawa o
szerokoci umo¿liwiaj¹cej wytyczenie czterech pasów ruchu w ka¿dym
kierunku. Arteria tego typu
umo¿liwi³aby integracjê Piastowa z
metropoli¹ warszawsk¹ i poprawi³a
warunki rozwoju naszej gminy.
Opinia cz³onka Komisji Bud¿etowej
Bogdana Ko³akowskiego (Klub Radnych
Porozumienie dla Piastowa) w sprawie przed³o¿onego przez Zarz¹d Miasta
projektu bud¿etu Piastowa na 2002r.
Przy projektowaniu bud¿etu miasta
wiele zale¿y od inwencji lokalnych
w³adz, od ich wiedzy, umiejêtnoci projektowania
sytuacji
finansowej.
Przedstawiony nam projekt bud¿etu
Piastowa na 2002r. nieub³aganie pokazuje, ¿e tych walorów brakuje rz¹dz¹cej
Piastowem koalicji AWS-Nasz Piastów.
Realny spadek dochodów miasta
ka¿e dok³adnie liczyæ pieni¹dze i szukaæ
oszczêdnoci. Zarz¹d tymczasem nie
ogranicza biurokracji miejskiej, nie
redukuje zbêdnych wydatków, nie potrafi
nad nimi zapanowaæ. Jednoczenie obcina rodki przeznaczone na rozwój miasta, na jego stabiln¹ przysz³oæ. Piastów
chroniæ powinien to, co wa¿ne, a
ograniczaæ to, co zbêdne. Jest jednak
inaczej. W przedstawionym projekcie
bud¿etu w³aciwie nie ma rodków na
rozwój miasta. Na inwestycje przeznacza
siê jedynie 9% dochodów, tj. mniej ni¿
na administracjê. Jest zatem jeszcze
gorzej ni¿ dotychczas. Piastów nie
rozwija siê, nie realizuje niezbêdnych
mieszkañcom inwestycji - np. projektuje
siê wybudowanie w 2002r. jedynie jednego wodoci¹gu! Ludzie zas³uguj¹ za
na odpowiedni komfort ¿ycia. Skazuje
siê ich tymczasem na wodê zanieczyszczon¹ metalami ciê¿kimi. Skazuje siê ich
na utratê zdrowia, na niszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnych, b¹d na
zakup kosztownych urz¹dzeñ filtracyjnych. Miasto zrezygnowa³o tak¿e z
koniecznych inwestycji w instalacje
odwadniaj¹ce, co powoduje, ¿e podczas
deszczu Piastów tonie. Podobny marazm
proponuje siê nam w zakresie budowy
kanalizacji, chodników i dróg. Uwa¿am,

Piastowski patrol

Jacek Zaleny
Spadek liczby przestêpstw, mniej
w³amañ do mieszkañ i wzrost wykrywalnoci - te efekty pracy piastowskiej
Policji wspieranej finansowo z bud¿etu
gminy s¹ bardzo zadowalaj¹ce, choæ
oczywicie nie mo¿emy czuæ siê jeszcze
zupe³nie bezpiecznie. Z pewnoci¹
poczucie
zagro¿enia
ze
strony
przestêpców spada tam, gdzie pojawiaj¹
siê umundurowani funkcjonariusze. W
tym roku na sfinansowanie dodatkowych
patroli policyjnych miasto wyda³o prawie 90 tys. z³otych. W 2002 r. bêdzie
podobnie - takie s¹ za³o¿enia
przysz³orocznego bud¿etu.
Struktura przestêpstw pope³nianych
w Piastowie od lat nie podlega wiêkszej
zmianie. Plag¹ s¹ przede wszystkim
kradzie¿e, kradzie¿e z w³amaniem,
kradzie¿e pojazdów oraz uszkodzenia

mienia, czyli przestêpstwa szczególnie
dotkliwe dla obywateli, bo zmniejszaj¹ce
ich stan posiadania.
Cieszyæ mo¿e spadek wszczynanych
postêpowañ przygotowawczych z 328 w
pierwszym pó³roczu 2000 r. do 299 w
pierwszym pó³roczu bie¿¹cego roku.
Wa¿ny jest spadek - z 204 do 142 - liczby postêpowañ wszczêtych w sprawach
najbardziej
uci¹¿liwych
dla
mieszkañców
przestêpstw,
czyli
przestêpstw
przeciwko
mieniu.
wiadczy on o zmniejszaniu siê liczby
przestêpstw, których pope³nienie obywatele chc¹ zg³osiæ policji, tj. przestêpstw
najbardziej dla nich dokuczliwych.
Wskazuje tak¿e na poprawiaj¹c¹ siê
skutecznoæ zapobiegania pope³nianiu
przestêpstw. Za ka¿dym pope³nionym
przestêpstwem kryje siê bowiem ludzkie
nieszczêcie i ból. Mniej pope³nianych
przestêpstw to mniej ludzkich tragedii.
c.d na str. 6

Pe³ne teksty uchwa³ Rady Miejskiej, informacje o Piastowie, archiwalne teksty Biuletynu
RM, mo¿na znaleæ w internecie pod adresem: www.umpiastow.pl

¿e na te dziedziny nak³ady w projektowanym bud¿ecie s¹ zatrwa¿aj¹co
niskie.
Natomiast pieni¹dze szerokim strumieniem wyp³ywaj¹ gdzie indziej.
Zamiast na budowê wodoci¹gów, kanalizacji, czy likwidacjê kocich ³bów
przeznacza siê np. 380 tysiêcy na dop³aty
do mieszkañ komunalnych. Gmina posiada 16.997,08m powierzchni u¿ytkowej
zasobów mieszkaniowych. Przekazanie
ich mieszkañcom nie tylko uwolni³oby
nas od zbêdnych wydatków. Da³oby
tak¿e rodki na niezbêdne inwestycje - na
nowe chodniki czy drogi.
Piastów dysponuje obszarami
niezagospodarowanymi. Równie¿ jego
mieszkañcy posiadaj¹ grunty rolne, które
po odrolnieniu - z po¿ytkiem dla wszystkich - mo¿na by³oby przeznaczyæ na
dzia³ki budowlane. Mimo ogromnej,
wieloletniej presji ze strony w³acicieli,
do dzisiaj gmina nie dokona³a
stosownych przekszta³ceñ. Dopiero
ostatnio - na skutek presji radnych
Porozumienia dla Piastowa - Zarz¹d
miasta z wiêksz¹ przychylnoci¹ zabra³
siê do prac przekszta³ceniowych. Z dotychczasowego marazmu szkodê ponosz¹
nie tylko mieszkañcy, ale te¿ gmina, bo
nie pobiera podatków od osób fizycznych i od nieruchomoci. Tylko np.
podatek od budynków mieszkalnych jest
ok. 45 razy wiêkszy od podatku rolnego.
Zarz¹d Miasta czêciowo tylko
uwzglêdni³ w projekcie bud¿etu miasta
na 2002r. wnioski przedk³adane w
zesz³ym
roku
przez
radnych
Porozumienia dla Piastowa w zakresie
koniecznoci zrównowa¿enia dochodów
i
wydatków
gminy
(Biuletyn
Informacyjny Rady Miasta nr9, s.3). Nie
do koñca jednak potrafi³ skorzystaæ z

Klub SLD opinie o bud¿ecie przedstawi w nastêpnym numerze biuletynu, po uchwaleniu
dokumentu przez Radê Miasta.
Wojciech Szwarc - Przewodnicz¹cy Klubu Radnych SLD.

przed³o¿onych mu wskazówek. Zabrak³o
mu planowania i konsekwencji w
dzia³aniach. Proponowane rozwi¹zania
s¹ prowizoryczne. Miasta nie staæ za na
prowizoryczne konstrukcje. Przysz³oæ
warto budowaæ w oparciu o stabilny,
trwa³y rozwój miasta, a nie o
ograniczanie inwestycji, czy nadmierne
zad³u¿anie siê. Konsekwentnie mówiê
wiêc: nie tylko, ¿e z³a jest struktura
wydatków. Co wiêcej, zbyt du¿a ich
czêæ nie znajduje pokrycia w uzyskiwanych przez miasto dochodach.
Postêpowanie takie oznacza za widmo
zapaci finansowej Piastowa, na któr¹
wskazywa³a ju¿ Regionalna Izba
Obrachunkowa - organ powo³any do
kontroli finansów gminy.
Tylko 2002r. na sam¹ obs³ugê d³ugu
trzeba przeznaczyæ ponad 655 tysiêcy z³!
Zamiast wiêc zastanawiaæ siê nad tym,
ile i gdzie mo¿na po¿yczyæ, pomylmy
raczej, kto i kiedy oraz jakim kosztem
sp³aci d³ugi, które tak niefrasobliwie
zaci¹ga obecny Zarz¹d. Powtarzam po
raz kolejny: bud¿et musi byæ
zrównowa¿ony. Przecie¿ jest jasne, ¿e
bior¹c kredyty musimy nie tylko sp³aciæ
po¿yczon¹ kwotê, ale tak¿e wysokie
odsetki. I o te w³anie odsetki, które
musimy zap³aciæ bankom, ubo¿eje nasze
miasto.
Porozumienie dla Piastowa chce,
¿eby Piastów siê rozwija³, a nie zuba¿a³.
Dlatego te¿ projekt bud¿etu miasta na
2002r.
oceniam
negatywnie.
Równoczenie
jako
radni
z
Porozumienia dla Piastowa jestemy
gotowi pomóc zarz¹dowi w przygotowaniu bud¿etu optymalnego, bud¿etu, który
dawa³by stabilne podstawy rozwoju
naszego miasta - bud¿etu nadziei a nie
bud¿etu marazmu i stagnacji, jaki nam
siê proponuje.
Bogdan Ko³akowski
Klub Radnych
Porozumienie dla Piastowa
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Drugi Piastowski Turniej Rodzin

W rodzinach jest si³a

Pawe³ Kubiak

Ju¿ po raz drugi piastowskie rodziny spotka³y siê w klubie szej rodziny - Piastowa.
Novus na turnieju familijnym. Jego pomys³odawcami i orgaOprawê artystyczn¹ imprezy stanowi³y wystêpy dziewnizatorami s¹ pracownicy klubów Novus i Relaks czêcego zespo³u gitarowego z Relaksu i dzieciêcego zespo³u
Spó³dzielni Mieszkaniowej w Piastowie oraz radni z komisji do tañca nowoczesnego z Novusa. Do piewu i tañca akompanspraw rodziny Rady miejskiej. Bohaterami II Piastowskiego iowa³ na w³oskim akordeonie p. W³adys³aw Laskowski.
Turnieju Rodzin byli pañstwo Idkowscy z ul. Siemiradzkiego,
By³o rodzinnie, patriotycznie i swojsko, a kierownictwo
pani Antonina Po³eæ z rodzinami Machajek i Janczar z ul. E. spó³dzielczych klubów zaprosi³o uczestników do udzia³u w
Plater oraz pañstwo Pop³awscy z ul. gen. Hallera. Przypadek przysz³orocznym turnieju, tym razem w charakterze kibiców.
sprawi³, ¿e ka¿da z zaproszonych familii ma wieloletnie Rodziny chc¹ce wyst¹piæ w III PTR proszone s¹ o kontakt z
zwi¹zki z piastowsk¹ owiat¹.
klubem Novus (tel. 723-27-90).
W turnieju nale¿a³o zaprezentowaæ rodzinne
dzieje i przedstawiæ zwi¹zki rodziny z Piastowem,
a tak¿e narysowaæ portret seniora rodu, napisaæ
wierszyk o rodzinie, wykonaæ scenkê rodzajow¹,
zapiewaæ fragment dowolnej piosenki, zatañczyæ
tango i walczyka. Jury w sk³adzie: p. Daniel
Ho³oda, p. Barbara Czarnocka i p. Joanna Kubiak
przyzna³o pierwsz¹ i dwie równorzêdne drugie
nagrody. Nagrodami by³y drobne sprzêty gospodarstwa domo-wego. Sponsorem nagród by³a
kierowana przez p. Annê Jaskólsk¹ miejska
Komisja ds. Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych. Wiadomo przecie¿, ¿e nawet
najbardziej wyszukana profilaktyka nie zast¹pi
rodziny, jeli chodzi o obronê przed schorzeniami
naszych czasów: narkomani¹, alkoholizmem i
przestêpczoci¹ nieletnich.
Na spotkaniu piastowskich rodzin obecny by³
burmistrz, p. Zdzis³aw Brzeziñski. To w³anie on
wrêczy³ rodzinom pami¹tkowe, takie same dla
wszystkich, puchary oraz podziêkowa³ za niekJedn¹ z konkurencji turnieju rodzin by³o wykonanie portretu seniora rodu.
westionowany wk³ad w dzie³o rozwoju tej wiêkNa zdjêciu - rodzina pañstwa Idkowskich.

Piêkno wokó³ nas
Rozstrzygniêto konkurs na najpiêkniejszy ogród i balkon
w Piastowie. Poni¿ej znajduje siê lista nagrodzonych piastowskich cudów natury bêd¹cych dzie³em ludzkich r¹k.
W kategorii ogrodów przyznano dwie pierwsze nagrody.
Laureatami s¹: p. Gra¿yna Jakubczak z ul. Kasprowicza - za
wyj¹tkowo piêkny, wymagaj¹cy du¿ego nak³adu pracy i wielu
zabiegów pielêgnacyjnych ogród w stylu francuskim oraz p.
Ewa Kuskowska z ul. Brandta - za ogród o charakterze
rustykalnym z urozmaicon¹ architektur¹ krajobrazu. Przyznano
tak¿e trzy drugie nagrody, które otrzymali: p. Joanna Halkiew
- za efektowny, ³adnie utrzymany ogród przy al. Krakowskiej,
p. Anna Gross - za ogród z ró¿norodnymi niskopiennymi rolinami kwiatowo - owocowymi oraz p. Edward D¹browa - za
ogród z rzadkimi okazami drzewostanu. Wyró¿nienia otrzymali: p. Genowefa Woniak z ul. ¯eromskiego, p. Ma³gorzata
Karbowska z ul. ks. Popie³uszki, p. Aneta Opara z ul. Z³otej
Jesieni, p. Genowefa Kuna z ul. Orzeszkowej oraz p. Krystyna
Wyrzykowska z ul. Powstañców Warszawy.
Nagrodzono tak¿e w³acicieli i opiekunów najpiêkniejszych
balkonów. Najwy¿ej oceniono balkon w domu jednorodzinnym
p. Haliny Grzechnik przy ul. Sienkiewicza 46b oraz ma³y
balkon w bloku przy ul. Reja 13, który zosta³ podniesiony do
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rangi dzie³a sztuki przez p. Stanis³awê Soko³owsk¹.
Jurorami konkursu byli cz³onkowie gminnej Komisji
Ochrony rodowiska: Tadeusz R. Topolski - przewodnicz¹cy,
Beata Jakiewicz - sekretarz, Katarzyna Burzyñska, Jacek
Górski i Wojciech Szwarc.
Aby wzi¹æ udzia³ w przysz³orocznej edycji konkursu,
wystarczy zadzwoniæ pod numer 723-65-34.

Odrobina lata w rodku zimy.
Ogród, przy ul. Kasprowicza - jeden z nagrodzonych.
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Szko³a otwarta
W poprzednim numerze Biuletynu
przedstawilimy pierwsz¹ czêæ artyku³u
Tomasza Osiñskiego - dyrektora Szko³y
Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 2.
Dzi ci¹g dalszy.
Jako dyrektora cieszy mnie, ¿e coraz
lepiej i coraz chêtniej wspó³dzia³aj¹ z
nami uczniowie. Bardzo aktywny sta³ siê
szkolny samorz¹d, na barkach którego
spoczywa
organizacja
ciekawych
imprez. Nawi¹zalimy kontakty ze
szko³ami Szwecji, portugalii, W³och,
Niemiec, Irlandii i S³owenii w ramach
unijnego
programu
SocratesComenius.
Mam
nadziejê,
na
przed³u¿enie tej wspó³pracy na kilka lat.
To du¿a atrakcja, a dla najlepszych
szansa na wyjazdy zagraniczne. Oby
tylko chcieli siê uczyæ angielskiego!
Tradycj¹ naszego gimnazjum sta³o
siê wydawanie bardzo ciekawej gazety
Luzik. Uwaga rodzice - naprawdê
warto j¹ czytaæ zamiast np. Big

Tomasz Osiñski
Brothera...
10-letni¹ tradycj¹ s¹ sejmiki szkolne,
z których dwa utkwi³y mi szczególnie w
pamiêci. Jeden powiêcony by³ prawom
dziecka, za drugi - problemom wolnoci. Uczniowie, którzy przez ponad
miesi¹c przygotowuj¹ siê do tych
spotkañ, wykazuj¹ siê du¿¹ dojrza³oci¹
s¹dów i obserwacji. Szkoda tylko, ¿e tak
ma³o rodziców chce w tych spotkaniach
uczestniczyæ...
Chcia³by jeszcze dodaæ, ¿e staramy
siê byæ otwarci na potrzeby rodowiska
lokalnego. To u nas maj¹ swoje przytulisko harcerze, organizuj¹c zbiórki
zuchowe i dla m³odszych dru¿yn. To u
nas co roku kwateruj¹ harcerze niemal z
ca³ej Polski w czasie festiwalu Bomba.
Wspó³pracujemy z parafi¹ pw. w.
Micha³a Archanio³a organizuj¹c wspólne
imprezy (dziêki za wszystko, Ksiê¿e
Proboszczu, nasz wierny Przyjacielu).
Staramy siê pomagaæ innym poprzez
zbiórki na cele charytatywne. W tym

roku zorganizowalimy w szkole wigiliê
dla dzieci z Piastowa i Pruszkowa,
których rodzice s¹ w nie najlepszej sytuacji materialnej (uk³ony dla pani
Juszczyk, z któr¹ wspó³pracujemy).
Przez dwa lata dzia³a³a u nas wietlica
socjoterapeutyczna.
Pragnê podziêkowaæ w³adzom
Miasta Piastowa za ¿yczliwoæ i zaufanie. Dziêkujê te¿ rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracji i
obs³ugi. Cieszê siê, ¿e mogê zawsze na
Was liczyæ. Specjalnie dziêkujê mojej
¿onie, która wspiera mnie duchowo.
A marzenia? Jest ju¿ pracownia komputerowa, laboratorium jêzykowe.
Wypada pomyleæ o sieci komputerowej.
A mo¿e jeszcze o remoncie kapitalnym
dachu... czyli, pisz¹c jak dziecko:
kochane pieni¹¿ki przylijcie mi rodzice
(do wyboru: sponsorzy, darczyñcy, Rado
Miasta, itd.).

DZIECI - RODZICE - NAUCZYCIELE: O DOBREJ WSPÓ£PRACY WYCHOWAWCY Z RODZICAMI

Anna Jaskólska

Koniecznoæ wspó³pracy miêdzy szko³¹
a rodzicami uczniów wydaje siê byæ spraw¹
oczywist¹ z punktu widzenia profilaktyki
zachowañ niekorzystnych dla dziecka.
Wród najwa¿niejszych czynników
chroni¹cych dzieci przed u¿ywaniem substancji chemicznych zmieniaj¹cych wiadomoæ (alkohol, narkotyki, nikotyna) na
pierwszym miejscu znajduje siê RODZINA. Bez niej nie powiedzie siê ¿aden program profilaktyczny ani wychowawczy,
gdy¿ dopiero wspó³dzia³anie szko³y i domu
oznacza podobne zasady, podobnie rozumiane dobro i z³o, podobne wyznaczenie
granic tego, co mo¿na i tego, czego nie
wolno.
Je¿eli wspó³praca jest tak wa¿na, to
czemu rodzice id¹ na wywiadówki ze
ciniêtym sercem? Odpowied jest prosta:
bo siê boj¹, ¿e us³ysz¹ o dziecku tylko z³e
rzeczy; ¿e bêd¹ obwiniani o to, ¿e s¹ nie w
porz¹dku (choæ bardzo siê staraj¹ i bardzo
kochaj¹ swoje dziecko). Niektórzy uwa¿aj¹
za, ¿e wywiadówka to czas zmarnowany,
bo pani wychowawczyni ponarzeka, rozda
karteczki z ocenami i zaproponuje jakie
sk³adki. Jednym s³owem, nic ciekawego.
Tyle rodzice.
A nauczyciele? Te¿ nie lubi¹ zebrañ, bo
rodzice s¹ bardzo roszczeniowi i ci¹gle

czego chc¹ lub s¹ bardzo bierni i nie chc¹
niczego zrobiæ albo skar¿¹ na innych
nauczycieli, bo chêtnie widz¹ wady u
innych dzieci, ale do w³asnych maj¹ stosunek nadmiernie pob³a¿liwy, a czasami
nadmiernie srogi.
Wszyscy maj¹ trochê racji, wiêc
obopólne kontakty s¹ albo pe³ne lêku i
niechêci, albo nudnym obowi¹zkiem.
Na szczêcie nie zawsze tak jest i nie
zawsze musi tak byæ. Mo¿na odnaleæ
wspólne cele i wspólne obszary troski,
dzieliæ siê obserwacjami i wspieraæ w
niezwykle trudnym zarówno dla rodziców,
jak i dla wychowawcy procesie wychowawczym.
Maj¹c wiadomoæ istniej¹cych problemów i mo¿liwych zysków, gminna
Komisja Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych zamówi³a szkolenie dla
nauczycieli zatytu³owane Dzieci - rodzice nauczyciele: o dobrej wspó³pracy
wychowawcy z rodzicami. Kurs przygotowa³a p. Jadwiga Soboñ, psycholog i trener
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Celem kursu jest wypracowanie umiejêtnoci spotykania siê z rodzicami uczniów bez
oceniania, oskar¿ania i obwiniania. Trzeba
bowiem szukaæ rozwi¹zañ w sytuacjach
wymagaj¹cych konkretnych dzia³añ. Bycie

rodzicem i wychowawc¹ obfituje w wiele
zaskoczeñ i trudnych chwil. Wartoci¹ staje
siê wiêc umiejêtnoæ ich przezwyciê¿ania.
Dzieci mog¹ jedynie zyskaæ, jeli w domu i
w szkole zaczn¹ obowi¹zywaæ podobne,
jasne zasady i wymagania.

Nowy klub AA
W
Piastowie
rozpoczê³a
dzia³alnoæ
druga
grupa
Anonimowych
Alkoholików
Wszechwiat przy parafii Chrystusa
Króla Wszechwiata przy ul.
Ogiñskiego 47. Mityngi odbywaj¹ siê
w ka¿d¹ rodê o godzinie 18.00.
Prowadzi je Ma³gosia. Wejcie od
strony plebani.
Z serca ¿yczê ka¿demu z was tego
najtrudniejszego i najpiêkniejszego
zwyciêstwa, którego ¿yczy nam
Chrystus: zwyciêstwa nad tym, co w
nas ma³e i niedojrza³e, aby wygraæ
¿ycie i abymy jego radoæ mieli w
sobie w ca³ej pe³ni. Ks. Marek
Dziewiecki,
Nowe
Przes³anie
Nadziei.
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Piastowski patrol

ci¹g dalszy

Liczba przestêpstw zg³aszanych policji maleje, ale w skali
roku w Piastowie naruszane s¹ prawa kilkuset osób. Prawie
po³owa (47,9%) wszczêtych postêpowañ przygotowawczych
koñczy siê sukcesem, czyli wykryciem przestêpcy. Taki poziom
wykrywalnoci przestêpstw powoduje, ¿e piastowscy policjanci s¹ zaliczani do najlepszych w powiecie pruszkowskim.
wiadczy o ich wysokim profesjonalizmie i skutecznoci
stosowanych rodków. Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e nie
wykryto ponad po³owy sprawców pope³nionych przestêpstw.
Jest to pole, na którym mo¿na odnosiæ dalsze sukcesy i
osi¹gn¹æ jeszcze lepsze wyniki.

W poni¿szej tabeli przedstawiono skutecznoæ wykrywania
przestêpstw najbardziej dokuczliwych dla obywateli.
Zanotowano niewielk¹ poprawê wykrywalnoci kradzie¿y z
w³amaniem (z 7,6% do 10,7%), rozbojów i wymuszeñ
rozbójniczych (z 33,3% do 36,4%), ale tak¿e spad³a wykrywalnoæ - i tak niewielka -kradzie¿y (z 16,4% do 15,9%) oraz
kradzie¿y pojazdów (z 4,3% do 3,8%). Brak poprawy dotyczy
wiêc przestêpstw najbardziej dokuczliwych dla obywateli,
którzy oczekuj¹, ¿e policja w szerszym zakresie skoncentruje
siê na walce z bandytami. Musz¹ oni odczuæ na w³asnej skórze,
¿e
dzia³alnoæ
przestêpcza
jest
Najbardziej zagro¿one przestêpczoci¹
nieop³acalna, ¿e nie
obszary Piastowa
mog¹ liczyæ na
pob³a¿liwe trak osiedla mieszkaniowe, g³ównie
towanie ze strony
zarz¹dzane przez Piastowsk¹ Spó³dzielstró¿ów prawa.
niê Mieszkaniow¹
 okolice stacji PKP (kradzie¿ na tzw. wyrywkê, bójki i rozboje)

Zanotowano
znaczny
wzrost
 tereny zielone i parki (kradzie¿e, bójki,
przestêpstw dropobicia)
gowych: z 4 w pier okolice targowiska miejskiego (kradzie¿e
wszym pó³roczu
mienia, handel towarem pochodz¹cym z
2000 r. do 13 w
przestêpstwa)
p i e r w s z y m
 okolice domków jednorodzinnych
pó³roczu 2001 r. W
(kradzie¿e z w³amaniem, kradzie¿e
pierwszej kolejnomienia)
ci jest to efekt
zmian wprowadzonych w prawie karnym. Wed³ug nowych uregulowañ
prawnych kierowanie pojazdem w stanie nietrzewoci jest
przestêpstwem. Na 13 przestêpstw pope³nionych w ruchu drogowym pope³niono
8 przestêpstw tego
Miejsca, w których dochodzi do najwiêktypu. Na terenie
szej liczby wypadków drogowych
Piastowa
zanskrzy¿owania:
otowano tak¿e 123
kolizje drogowe.
 ul. Warszawskiej z al. Wojska
Polskiego;

 ul. Warszawskiej z al. Krakowsk¹;
 al. Wojska Polskiego z ul.
D¹browskiego;
 al. Pi³sudskiego z ul. Sowiñskiego;
 al. 1000-lecia z ul. Orzeszkowej
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Piesze patrole
W koñcu 2000 r.
wprowadzono na
terenie Piastowa

dodatkowe piesze patrole policji op³acane z bud¿etu miasta. S¹
to dwu- lub trzyosobowe grupy policjantów w umundurowaniu
s³u¿bowym oraz w ¿ó³tych kamizelkach odblaskowych.
Policjanci pe³ni¹ s³u¿bê g³ównie w godzinach od 17.00 do
23.00, a w szczególnych sytuacjach (dni targowe, wiêta,
Sylwester, czy w trakcie imprez odbywaj¹cych siê na terenie
miasta) tak¿e w innych. Mo¿na zastanawiaæ siê, czy godziny
pracy dodatkowych patroli s¹ optymalne. Powszechnie wiadomo przecie¿, ¿e w miecie mniej bezpiecznie staje siê nie tylko
wieczorem, ale przede wszystkim w nocy, kiedy ciemnoæ
sprzyja przestêpcom. Celowe wydaje siê wiêc wyd³u¿enie
pracy dodatkowych patroli policji przynajmniej do godz. 1.00,
czyli do czasu dotarcia do domów ludzi przyje¿d¿aj¹cych ostatnim poci¹giem (godz. oko³o 00.14). O tej porze jest szczególnie
niebezpiecznie, chocia¿by ze wzglêdu na kr¹¿¹ce po miecie
grupy ¿¹dne wra¿eñ i pieniêdzy.
Patrole kierowane s¹ w miejsca najbardziej zagro¿one
przestêpczoci¹, przede wszystkim na tereny osiedli bloków
mieszkaniowych. Szczególnej kontroli podlegaj¹ górne kondygnacje klatek schodowych w blokach, gdy¿ w³anie chêtnie
gromadz¹ siê osobnicy sk³onni do spo¿ywania alkoholu, którzy
nastêpnie naruszaj¹ spokój i porz¹dek oraz dewastuj¹ mienie
spo³eczne. Systematycznej kontroli poddawane s¹ tak¿e miejsca uchodz¹ce za meliny pijacko-z³odziejskie oraz place zabaw i
parki miejskie. W³aciwe by³oby rozszerzenie obszaru, który
podlega wzmo¿onej kontroli, o tereny wokó³ stacji PKP.
Dziêki pieszym patrolom policji bez w¹tpienia wzrasta
poczucie bezpieczeñstwa w Piastowie. Warto wiêc nie tylko
Podczas patroli w tym roku policjanci przepracowali ³¹cznie
3128 godzin. W tym czasie:
 zatrzymano 34 osoby, w tym 8 poszukiwanych
 sporz¹dzono 22 wnioski o ukaranie do kolegium ds. wykroczeñ
 70 osób ukarano mandatami karnymi
 skontrolowano 259 pojazdów
 wylegitymowano 2577 osób, a 829 osobom udzielono pouczeñ
 odzyskano mienie pochodz¹ce z przestêpstw, w tym kilka
pojazdów

utrzymaæ ich funkcjonowanie, ale tak¿e zwiêkszyæ ich liczbê i
wyd³u¿yæ czas pracy.
Piesze patrole policji finansowane s¹ z bud¿etu miasta.
W tym roku gmina wyda³a na ten cel 86 tys. z³otych.
Dodatkowe 18 tys. z³otych umo¿liwi³o Policji zakup sprzêtu.
W projekcje bud¿etu na rok 2002 przeznaczono na op³acenie policyjnych patroli blisko 100 tys. z³otych. Finalizowana
jest tak¿e kwestia zapewnienia policjantom mieszkañ
s³u¿bowych. Rozwi¹zanie tego problemu pozwoli³oby przynajmniej czêciowo uwolniæ policjantów od problemów
niezwi¹zanych bezporednio z zapewnianiem porz¹dku publicznego w miecie.
Wiêksze rodki policja powinna skierowaæ na ograniczenie
przestêpczoci przeciwko mieniu, czyli kradzie¿y pojazdów,
kradzie¿y z w³amaniem i kradzie¿y mienia. Wykrywalnoæ
sprawców tych przestêpstw jest zatrwa¿aj¹co niewielka.
Policjanci powinni tak¿e zwracaæ wiêksz¹ uwagê na skuteczn¹
prewencjê oraz zabezpieczanie dowodów procesowych w
miejscu pope³nienia przestêpstwa.
Ciê¿ko pracuj¹cy mieszkañcy Piastowa musz¹ mieæ
pewnoæ, ¿e przynajmniej w ich rodzimym miecie nikt nie
czyha na ich ¿ycie czy mienie, ¿e je¿eli przestêpstwo zosta³o
pope³nione, to bandyci nie bêd¹ bezkarni. Rol¹ policji jest
zapewnienie takiego bezpieczeñstwa, aby mieszkañcy mogli o
ka¿dej porze dnia i nocy przemierzaæ ka¿dy zau³ek swojego
miasta, wiedz¹c, ¿e nic z³ego im nie grozi. Bezpieczne miasto
to nie tylko wiêkszy komfort ¿ycia, ale tak¿e wiêksza atrakcyjnoæ po³o¿onych w nim nieruchomoci.
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Piastowskie Ligi Szkolne
We wrzeniu ruszy³a 7. edycja piastowskich lig szkolnych, czyli Ligi Szkó³
Podstawowych oraz Gimnazjady. We
wszystkich edycjach tej najbardziej
masowej imprezy sportowej w Piastowie
rozdano ju¿ ponad 1300 dyplomów, 1000
medali indywidualnych, prawie 100
pucharów i kilka tysiêcy gad¿etów z logo
lig. W sumie przez siedem lat startowa³o
w nich ponad 5 tysiêcy uczniów - czêæ z
nich kilkakrotnie w wielu dyscyplinach.
Rekordzistk¹ jest Magda Marczak, która,
startuj¹c w 6. edycjach, zdoby³a 19
medali.
W zwi¹zku z pe³n¹ obsad¹ kategorii
(trzy poziomy nauczania w gimnazjum)
obecna edycja jest najliczniejsza
zarówno jeli chodzi o liczbê zawodników, jak i liczbê konkurencji. Podzia³
na kategorie wiekowe dziewcz¹t i
ch³opców daje w sumie w obu ligach 76
kategorii medalowych w 12 dyscyplinach sportu. Zawody w ramach piastowskich lig szkolnych s¹ jednoczenie
eliminacjami do Mazowieckich Igrzysk
Szkolnych.
Rywalizacja sportowa pozwala na
naturalne ujcie nagromadzonej energii,
a jednoczenie przygotowuje m³ode
pokolenie do doros³ego ¿ycia w
nie³atwych warunkach wspó³czesnej
rzeczywistoci. Rozumiej¹ to w³adze
miejskie, które corocznie finansuj¹ ca³e
przedsiêwziêcie.

Prezes UKS PIVOT i Koordynator piastowskich lig szkolnych Jaros³aw Kurdziel
trzecich klas wszystkich szkó³ podstawowych Piastowa.
Tradycj¹ Dni Piastowa s¹ popularne turnieje koszykówki ulicznej
Piastball - organizowane dla wszystkich chêtnych przez zarz¹d klubu przy
wspó³pracy urzêdu miasta - w których
corocznie startuje oko³o 60 zespo³ów.
Liga gimnazjalna GBA anga¿uje
natomiast m³odzie¿, która nie trenuje na
co dzieñ, w coroczne rozgrywki
miêdzyklasowe.
Dzia³alnoæ klubu nie ogranicza siê
do
zajêæ
czysto
sportowych.
Zorganizowano ju¿ kilkanacie obozów
koszykarskich oraz wodno-skautingowych, z których wielokrotnie skorzysta³o ponad 300 osób, tak¿e spoza

Piastowa. Na obozach dzieci nie tylko
ucz¹ siê, jak korzystaæ ze sprzêtu
sportowego i pos³ugiwaæ siê map¹ i kompasem, ale tak¿e kszta³tuj¹ w sobie cechy
niezbêdne w ¿yciu, takie jak samodzielnoæ, odpowiedzialnoæ czy umiejêtnoæ
wspó³dzia³ania w grupie. S³u¿y temu
punktacja obozowa, która motywuje do
rozwoju i gwarantuje bezpieczeñstwo
wypoczynku.
Aktywnoæ klubu ograniczona
jest mo¿liwociami finansowymi,
poniewa¿ dotacja z urzêdu miasta oraz
drobne wsparcie prywatnych sponsorów
nie umo¿liwia realizacji wszystkich
planów. Zarz¹d klubu jest wiêc otwarty
na ka¿dy rodzaj wspó³pracy z nowymi
partnerami.

UKS Pivot
Miêdzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy Pivot, który ma sw¹ siedzibê
w Gimnazjum Nr 1, kontynuuje
sportowe tradycje nieistniej¹cej ju¿
szko³y podstawowej nr 5. Wiod¹c¹
dyscyplin¹ sportu jest koszykówka, ale
trenerzy klubowi prowadz¹ tak¿e zajêcia
z siatkówki, a w przysz³ym roku powstanie tak¿e sekcja unihokeja.
Tradycje
koszykarskie
siêgaj¹
pocz¹tku lat 90. Poni¿ej przedstawiono
najwiêksze sukcesy klubu Pivot w
rywalizacji klubów sportowych:
Ch³opcy - dwukrotne zdobycie mistrzostwa Mazowsza m³odzików w 1997 i
1998 r. (II i III miejsce w latach 1999 i
2001), zwyciêstwo w finale wojewódzkim turnieju Chio-Cup w 1995 r., II i
III miejsce w Miêdzynarodowym
Turnieju wi¹tecznym WOZKosz. w
1996 i 1999 r.
Dziewczêta - wicemistrzostwo
Mazowsza w 1997 r. (III miejsce w 1998
r.), zwyciêstwa w turniejach: O puchar
prezesa OTK Olsztyn (1997) i Ma³a
Sawa (1998), a tak¿e wielokrotne mistrzostwo powiatu w latach 1992-2001 w
szkolnych rozgrywkach WOM.
Dru¿yny zwyciê¿a³y z tak znanymi
klubami, jak Legia Warszawa, Polonia
Warszawa czy MKS-MOS Pruszków.
Wielokrotnie zawodnicy i zawodniczki
UKS Pivot byli cz³onkami kadry
Mazowsza.
Od 1995 r. cz³onkami klubu mogli
byæ uczniowie z innych piastowskich
szkó³, a w marcu przysz³ego roku trenerzy UKS Pivot maj¹ zamiar zorganizowaæ grupy dziewcz¹t i ch³opców z

M³odzie¿ z klubu PIVOT w sali sportowej szko³y podstawowej nr 2.

Najwa¿niejsze
wydarzenia sezonu rowerowego 2001
W sezonie 2001 od 1 maja do 30 wrzenia z inicjatywy Piastowskiego
Towarzystwa Rowerowego odby³y siê 23 jednodniowe wycieczki rowerowe.
W ka¿d¹ niedzielê o godz. 10.00 spod stacji PKP w Piastowie oko³o 15 - 20 osób
w ró¿nym wieku wyrusza³o na trasy województwa mazowieckiego.
Wytrawni turyci rowerowi, nieboj¹cy siê niewygód zwi¹zanych z noclegami na
polach biwakowych, mogli uczestniczyæ w kilkudniowych wyprawach:
 W czerwcu na trasie: PIASTÓW - Kozienice - Kazimierz n/Wis³¹ Na³êczów - Majdanek - LUBLIN
 W sierpniu na trasie PIASTÓW - ¯elazowa Wola - Sochaczew Wyszogród - Czerwiñsk n/Wis³¹ - Modlin - Jab³onna - PIASTÓW
Cz³onkowie Piastowskiego Towarzystwa Rowerowego brali równie¿ udzia³ w
Miêdzynarodowym Zlocie Turystów Kolarzy AIT GI¯YCKO 2001, który odbywa³
siê w dniach od 14 do 21 lipca. Trasa rowerowa z Piastowa do Gi¿ycka prowadzi³a
przez Modlin - Pu³tusk - Maków Maz. - Ruciane Nidê - Miko³ajki. W zlocie
uczestniczy³o ok. 1000 turystów rowerowych z ca³ej Europy.
W dniach 29 i 30 wrzenia br. odby³ siê w Piastowie festyn parafialny Micha³ki
2001 w którym czynnie uczestniczyli cz³onkowie towarzystwa, organizuj¹c
zawody na rowerowym torze przeszkód, wycigi na deskach, gry w bile oraz ucz¹c
jazdy na bicyklach.
Prezes Piastowskiego Towarzystwa Rowerowego
Ryszard Kusiak
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Mistrzowie Europy
W ramach obchodów Europejskiego Roku
Jêzyków Obcych, Mazowiecki Kurator Owiaty
og³osi³ konkurs dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i rednich na prace
pisemne w jêzyku obcym, dotycz¹ce promocji
naszego regionu w Europie, a zatytu³owany
Mazowsze w procesie integracji europejskiej.
Celem tego konkursu by³o zachêcenie
m³odzie¿y do poznania dziedzictwa kulturowego
w³asnego regionu, rozwijanie umiejêtnoci
pos³ugiwania siê jêzykiem obcym, a tak¿e
wzbudzenie wród uczestników poczucia wiêzi z
Europ¹.
Konkurs przebiega³ w dwóch etapach.
Pierwszy w formie pisemnej, drugi w formie ustnej.
Dwoje uczniów z SP2. Natalia Wieteska i
Patryk Grabowski z kl. VI a wziê³o udzia³ w tym
konkursie. Przedstawili oni przepiêkn¹ pracê,
bogato ilustrowan¹, w niebanalnej oprawie opatrzonej god³em miasta, zatytu³owan¹ The history of Piastów.
Oprócz krótkiej historii naszego miasta
zamieszczono w niej informacje o s³awnych jego
mieszkañcach, przedstawiono interesuj¹ce
miejsca, wspomniano o ró¿nych instytucjach i
organizacjach dzia³aj¹cych na terenie Piastowa,
a tak¿e, w podsumowaniu, zachêcano do
odwiedzania miasta i wspierania jego rozwoju.
Nad ca³oci¹ czuwa³a pani mgr Marta B³aziak naucz. j. angielskiego.

Jak mówiæ, ¿eby dzieci s³ucha³y
W lutym 2002 r. ruszy siódma edycja
Treningu umiejêtnoci wychowawczych dla
rodziców wed³ug ksi¹¿ek E. Mazlish i A.
Faber Jak mówiæ, ¿eby dzieci s³ucha³y, jak
s³uchaæ, ¿eby dzieci do nas mówi³y i T.
Gordona Wychowanie bez pora¿ek.
Uczestnictwo w tym szkoleniu pozwala:
 Zyskaæ
wiedzê
i
umiejêtnoci
umo¿liwiaj¹ce poprawê stosunków w
rodzinie;
 Lepiej zrozumieæ
siebie i dziecko;
 Poczuæ, ¿e jest siê dobrym rodzicem;
 Uzyskaæ znacznie wiêkszy wp³yw na to, co
robi dziecko;

Nieco ponad jest poezja
Piastowskie Biesiady Poetyckie sta³y siê
sta³ym elementem kulturalnego krajobrazu
Mazowsza. Podczas tegorocznej, VIII edycji
goæmi i jurorami byli znakomici poeci i krytycy: p. Andrzej Tchórzewski - przewodnicz¹cy, p.
Grzegorz Walczak, p. Leszek ¯uliñski oraz p.
Pawe³ Kubiak - sekretarz.
Na konkurs nades³ano 230 wierszy, a nagrodzono utwory 48 autorów. Oto lista laureatów:

Izabella Pisarska

Pomó¿ sobie
i miastu!

Jurorzy docenili umiejêtnoci, trud
i pomys³owoæ m³odych Piastowian przyznaj¹c
im pierwsze miejsce w kategorii szkó³ podstawowych.
Uroczyste rozdanie nagród odby³o siê w
Warszawie w Muzeum Niepodleg³oci.
 Znaleæ sposób na rozwi¹zywanie konfliktów i problemów;
 Odpowiedzieæ
na pytanie, jak
motywowaæ dziecko;
 Zastanowiæ siê nad karaniem i nagradzaniem dziecka oraz nad wychowaniem
prowadz¹cym do samodyscypliny;
 Uzyskaæ dyplom ukoñczenia kursu!
Organizatorem i sponsorem szkolenia jest
Urz¹d Miasta w Piastowie, referat profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
Zapisy przyjmuje Anna Jaskólska tel. 0501101-181 lub osobicie pod adresem: ul. 11
Listopada 8, lok. 15. Dla mieszkañców
Piastowa szkolenie jest bezp³atne.
Zbigniew Mys³owiecki - I nagroda
Stefan L. Olechowicz - II nagroda
El¿bieta Burakowska - III nagroda
Jury przyzna³o tak¿e równorzêdne wyró¿nienia
dla Ireny Szypulskiej, Jerzego P¹ruszewskiego,
Sabiny Tykwiñskiej oraz Daisy Miriam Fakhory.
Organizator konkursu, Miejski Orodek
Kultury w Piastowie, zaprasza na przysz³oroczny
konkurs: MOK, ul. Warszawska 24.

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Piastowie
wspierana jest w du¿ej
czêcie
pieniêdzmi
z
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony
rodowiska
Gospodarki Wodnej.
Niestety, nie wszyscy
mieszkañcy ulic korzystaj¹
z mo¿liwoci przy³aczenia
do kana³ów sanitarnych.
Tymczasem
likwidacja
nieszczelnych szamb jest
warunkiem ubiegania siê
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska
o
umorzenie
czêci
po¿yczki.
Zarz¹d Miasta prosi
mieszkañców skanalizowanych ulic o wykonanie
przy³¹czy - skorzystamy na
tym wszyscy.
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