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Zapraszamy na
tradycyjny
pokaz
sztucznych ogni,
w wieczór
sylwestrowy na
plac przy OSP
oko³o pó³nocy

Z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia
sk³adamy najlepsze ¿yczenia Radoci i Pokoju
oraz wszelkiej pomylnoci w 2003 roku
W wieczór wigilijny o pó³nocy Proboszczowie piastowskich parafii zapraszaj¹ wszystkich
na uroczyste pasterkowe Msze w. Na zdjêciu: Tak z Bo¿ego Narodzenia cieszyli siê przed
rokiem mieszkañcy parafii Chrystusa Króla Wszechwiata.
Rozmowa z Burmistrzem Miasta Piastowa Zdzis³awem Brzeziñskim

Dziêkujê za zaufanie
Czy wynik, który Pan osi¹gn¹³ w wyborach, i to, ¿e nie by³o
drugiej tury w Piastowie, jest dla pana wy³¹cznie docenieniem
zas³ug 12 lat sprawowania w³adzy w Piastowie czy te¿ zobowi¹zaniem wobec mieszkañców na przysz³oæ?
Zdzis³aw Brzeziñski: Przede wszystkim chcia³bym podziêkowaæ
wszystkim mieszkañcom za zaufanie okazane mi u progu nowej
kadencji. Mylê, ¿e jest to równie¿ skutek 12-letniej dzia³alnoci,
zreszt¹ nie tylko mojej, bo na tê ocenê z³o¿y³a siê praca ca³ego
zespo³u radnych trzeciej kadencji. Jeli chodzi o moj¹ skromn¹
osobê, to mam nadziejê, ¿e mieszkañcy dostrzegli moje walory,
które utwierdzi³y ich w przekonaniu, ¿e warto wybraæ mnie po raz
kolejny.
Radni ze Stowarzyszenia Nasz Piastów, którzy stanowi¹
pañskie zaplecze w Radzie maj¹ wiêkszoæ. Czy to gwarantuje
komfortow¹ i bezkonfliktow¹
pracê?
Wyniki wyborów na
Mylê, ¿e to dobra sytuacja. Ustaburmistrza miasta
wodawca, wprowadzaj¹c burmistrza
z bezporedniego wyboru, nie zadba³ Marek Salwowski 4,58%
o to, ¿eby miêdzy organami gminy
tzn. burmistrzem i Rad¹ nie by³o
Tomasz Mitoraj 4,61%
istotnych elementów konfliktowych.
Konflikty ró¿nej natury, m.in. polityWojciech Szwarc 9,74%
cznej, mog¹ wyst¹piæ np. przy okazji
c.d. na stronie 4

Zdzis³aw Brzeziñski 65,5%

Jacek Górski 15,58%
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nowo wybrani zastêpcy zrezygnowali z mandatów radnych.
Tak¹ sam¹ decyzjê podjê³a pani Bo¿ena Grondziel, która
postanowi³a pozostaæ na stanowisku zastêpcy dyrektora Gimnazjum nr 2, poniewa¿ funkcji kierownika jednostki organizacyjnej gminy, jak¹
Zdzis³aw Brzeziñski oraz popiejest szko³a, nie
raj¹ce go stowarzyszenie Nasz
Sk³ad Rady Miejskiej IV kadencji
mo¿na ³¹czyæ z
Piastów to zwyciêzcy tegoprac¹ radnego. W
Nasz Piastów
rocznych wyborów do Rady 1. Andrzej Czarnocki
zwi¹zku z tymi zmiaNasz Piastów
Miasta. Po 12 latach sprawowania 2. Jerzy Derlatka
nami w sk³ad Rady
funkcji burmistrza Brzeziñski
Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady
weszli
kolejni
otrzyma³ w wyborach bezporedprzedstawiciele
stoNasz Piastów
nich ponad 65% g³osów. W 3. Urban Dybowski
warzyszenia Nasz
Nasz Piastów
zwi¹zku z tym nie by³o potrzeby 4. Maria Dziekañska
Piastów z odpoorganizowania dogrywki i dru- 5. Mieczys³aw Grzechnik
Nasz Piastów
wiednich list wygiej tury. Ponad po³owa osób, 6. Agata Korczak
Nasz Piastów
borczych:
Maria
które wziê³y udzia³ w g³osowaDziekañska,
Jerzy
7. Jaros³aw Maria Kurdziel Nasz Piastów
niu, popar³a kandydatów na rad£ugowski,
Jerzy
Nasz Piastów
nych ze Stowarzyszenia Nasz 8. Jerzy £ugowski
Derlatka oraz WojNasz Piastów
Piastów, do którego do³¹czyli 9. Artur Moczarski
ciech
Zawilak.
przedstawiciele wielu rodowisk 10. Henryk Nowotniak
Nasz Piastów
Dziewiêæ osób znalprawicowych, od Ligi Polskich
Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady
az³o siê w Radzie
Rodzin po Platformê ObywatelMiasta po raz piersk¹.
11. Urszula Prostko
Nasz Piastów
wszy, a z mapy
Szczegó³owe wyniki procentowe 12. Tomasz Sarnacki
Nasz Piastów
ugrupowañ zniknê³o
i podzia³ mandatów prezen13. Grzegorz Szuplewski Nasz Piastów
Porozumienie dla
towane s¹ na wykresach. FrekPiastowa, które w
Przewodnicz¹cy Rady
wencja wynios³a 37%.
poprzedniej kadenRada Miasta Piastowa jest 14. Wojciech Zawilak
Nasz Piastów
cji mia³o 3 radnych.
mniejsza ni¿ w ostatnich latach i
Pojawili siê nato16. Maria Zió³ek
Nasz Piastów
liczy 21 osób (do tej pory 28). To
miast przedstawi17. Jacek Górski
Praworz¹dnoæ - Samorz¹dnoæ
nie jedyna nowoæ.
ciele Praworz¹dW zwi¹zku z wprowadzeniem 18. Anna Prokopiuk Praworz¹dnoæ - Samorz¹dnoæ
noci i Samorz¹dbezporednich wyborów i zmia- 19. Marek Nowicki Sojusz Lewicy Demokratycznej
noci.
nami w ustroju samorz¹dów 20. Irena Szostak
Sojusz Lewicy Demokratycznej
W
padzierniku
zmieni³a siê rola i pozycja burwybieralimy
rów21. Wojciech Szwarc Sojusz Lewicy Demokratycznej
mistrza miasta. Nie jest on przenie¿ radnych Sejmiwodnicz¹cym zarz¹du, ale jednoku Województwa Mazowieckiego. W Piastowie te wybory
osobowo sprawuje w³adzê wykonawcz¹. Burmistrz Zdzis³aw
wygra³ PiS (prawie 25 proc. g³osów), przed LPR, SLD - UP (po
Brzeziñski nadal wspó³pracuje z dwoma zastêpcami: Ryszar15,5 proc.), UPR (11,5 proc.) i Platform¹ Obywatelsk¹ (ponad 9
dem Wojciulem i Bernardem Adamowiczem, ale nikt z tej trójproc.). Przypomnijmy, ¿e ostatecznie podzia³ miejsc w Sejmiku
ki nie jest radnym Rady Miejskiej. Ustawa o samorz¹dzie gminwygl¹da nastêpuj¹co: SLD - 14 miejsc, PIS -10, Samoobrona nym zabrania ³¹czenia tych funkcji, dlatego burmistrz i jego
8, LPR - 7, PSL - 7, Platforma Obywatelska - 5.
Rada Miasta ma za sob¹ pierwsze posiedzenia,
na których przyjêto lubowanie radnych i burmistrza, wybrano przewodnicz¹cego Rady i jego
zastêpców oraz sk³ady i przewodnicz¹cych
Wyniki wyborów do Rady Miasta
poszczególnych komisji. Powsta³a tak¿e dorana
Komisja ds. Statutu Miasta, która dostosuje ten
dokument do nowej sytuacji (mniejsza Rada,
niezale¿ny burmistrz) oraz do innych zmian w
n
ustroju samorz¹dów.

Wybory 2002

Wszystkim Wyborcom, którzy zechcieli oddaæ na
mnie swoje g³osy, pragnê serdecznie podziêkowaæ
za ¿yczliwoæ i zaufanie, którymi mnie obdarzyli.
Niestety, zmiana zapisów ustawy o wyborach terytorialnych spowodowa³a, ¿e musia³am zrezygnowaæ
z mandatu radnej. Swojemu nastêpcy ¿yczê wielu
osi¹gniêæ w pracy dla Piastowa.
Z powa¿aniem
Bo¿ena Grondziel
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Radni obecni na pierwszej sesji Rady Miejskiej IV kadencji. Od lewej: Jacek Górski, Wojciech Szwarc, Anna Prokopiuk, Irena Szostak, Jaros³aw Kurdziel, Marek
Nowicki, Urszula Prostko, Maria Zió³ek, Zdzis³aw Brzeziñski (obecnie: burmistrz miasta), Tomasz Sarnacki, Grzegorz Szuplewski, Maria Dziekañska, Ryszard
Wojciul (obecnie: zastêpca burmistrza), Henryk Nowotniak, Artur Moczarski, Urban Dybowski, Agata Korczak, Mieczys³aw Grzechnik, Piotr Witkowski. Pe³n¹
listê radnych drukujemy na s¹siedniej stronie.

Szanowni Pañstwo
15 listopada odby³a siê pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej. Nowelizacja ustaw samorz¹dowych sprawi³a, ¿e ta kadencja w sposób istotny ró¿niæ siê bêdzie od dotychczasowych.
Najwa¿niejsza zmiana dotyczy wzajemnych relacji pomiêdzy Rad¹
(jej sk³ad zmniejszono z 28 do 21 osób) a wybranym po raz pierwszy
w bezporednich wyborach Burmistrzem. Obejmuj¹c na pierwszej sesji
RM swój urz¹d, Burmistrz przej¹³ wszystkie obowi¹zki dotychcza-

sowego Zarz¹du Miasta. W tej sytuacji niezwyk³ej wagi nabiera dobra
wspó³praca obu pochodz¹cych z bezporednich wyborów podmiotów
samorz¹dowych: Rady i Burmistrza.
Jestem przekonany, ¿e w Piastowie wspó³praca bêdzie uk³ada³a siê
jak najlepiej. Zdecydowana wiêkszoæ mieszkañców naszego miasta,
którzy wziêli udzia³ w wyborach, wyrazi³a zaufanie do sprawuj¹cego
od 12 lat urz¹d burmistrza Pana Zdzis³awa Brzeziñskiego. Podobnym
zaufaniem wyborcy obdarzyli kandydatów do Rady Miejskiej
rekomendowanych przez Stowarzyszenie Nasz Piastów. W nowej
radzie objêli oni 16 mandatów. Troje z piêciorga radnych z innych
ugrupowañ reprezentuje SLD-UP, a dwoje
Praworz¹dnoæ Samorz¹dnoæ.
Tak jak w poprzednich latach,
odpowiedzialnoæ za rozwój miasta spoczywa
na barkach burmistrza, Zdzis³awa Brzeziñskiego i wiceburmistrzów: Bernarda
Adamowicza i Ryszarda Wojciula oraz wiêkszociowego Klubu Radnych Nasz Piastów.
Dla wspólnego dobra spo³ecznoci Piastowa
oczekiwaæ
bêdziemy
konstruktywnej
wspó³pracy ze strony radnych opozycyjnych.
Po ostatecznym ustaleniu sk³adu Rady
(dwoje radnych nie objê³o mandatów, dwie
osoby zrezygnowa³y z objêtych ju¿ mandatów) wybrano jej przewodnicz¹cego i
wiceprzewodnicz¹cych (Jerzy Derlatka i Henryk Nowotniak) oraz powo³ano 8 sta³ych
komisji Rady i jedn¹ doran¹. Bli¿ej informujemy o tych decyzjach wewn¹trz Biuletynu.
Obecnie komisje Rady pracuj¹ nad przygotowanym przez Burmistrza projektem bud¿etu
na 2003 rok. Zgodnie z przyjêtym jeszcze w
poprzedniej kadencji harmonogramem prac,
Rada zamierza przyj¹æ uchwa³ê bud¿etow¹ na
n
sesji w dniu 30 grudnia.
Grzegorz Szuplewski
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
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c.d ze strony 1

uchwalania bud¿etu czy udzielania absolutorium. Bardzo czêsto mo¿e siê to koñczyæ
impasem prowadz¹cym do referendum
odwo³anie burmistrza czy rady. Sytuacja
w Piastowie jest dobra, bo organ wykonawczy
ma wiêkszoæ w radzie, która gwarantuje,
¿e wspólne prace czy realizacje uchwa³ bêd¹
mia³y wsparcie wiêkszoci radnych. Nale¿y
jednak spojrzeæ na tê wielkoæ jako na uk³ad
koalicyjny, bo przecie¿ ze wspólnej listy
kandydowali tak¿e, na przyk³ad, cz³onkowie
Ligi Polskich Rodzin.

Po wyborach

Jakie propozycje bêdzie pan mia³ dla rady w
najbli¿szych latach? Jakie plany ma pan
wobec miasta?
Przede wszystkim wzrasta znaczenie jednoosobowego kierownictwa burmistrza, ju¿ nie
mo¿na mówiæ o odpowiedzialnoci kolegialnej. Nie ma zarz¹du, burmistrz jest jedyn¹
osob¹, która ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoæ
za wszystko, co dzieje siê w miecie. Inna jest
równie¿ sytuacja jego zastêpców  nie s¹ ju¿
cz³onkami zarz¹du, tylko pracownikami
powo³anymi przez burmistrza. Burmistrz
ponosi niejako pe³n¹ odpowiedzialnoæ
zarówno za swoje decyzje, jak i za swoich
wspó³pracowników. Kompetencje ma takie,
jakie mia³ do tej pory zarz¹d.
Parlament w trakcie prac ustawodawczych nie
dokona³ korekty kompetencji rady i burmistrza, tylko doæ mechanicznie wykreli³
z ustawy zarz¹d i wpisa³ w to miejsce burmistrza. Kwestie odwo³ania burmistrza oraz
mo¿liwych rozwi¹zañ w sytuacjach impasu s¹
trudne i dokuczliwe dla ca³ej gminy. Jeli
chodzi o plany, to mylê, ¿e to, co dzia³o siê
przez 12 lat i zaowocowa³o wynikami
wyborów, cieszy³o siê akceptacj¹ i poparciem
tych mieszkañców Piastowa, którzy wziêli
udzia³ w wyborach.
Frekwencja wyborcza by³a o 1% wy¿sza ni¿
w poprzednich wyborach  zazwyczaj wybory
samorz¹dowe cechuj¹ siê mniejsz¹ frekwencj¹ ni¿ wybory parlamentarne czy na
prezydenta pañstwa. Ró¿nie to wygl¹da w
ró¿nych gminach. Zazwyczaj tam, gdzie
pojawia siê ostre napiêcie, s¹ wyranie
zarysowane ró¿nice interesów, frekwencja jest
wy¿sza. Prawdopodobnie mieszkañcy Piastowa uznali, ¿e nie ma takiej sytuacji.

Nie tylko basen

Czego mog¹ spodziewaæ siê mieszkañcy w
ci¹gu najbli¿szych lat?
Niew¹tpliwym dorobkiem rady poprzedniej
kadencji jest dokument Strategia rozwoju
miasta Piastowa do roku 2015. Jest to dokument doæ ogólny - obejmuje taki zakres
czasu, ¿e nie mo¿e byæ bardziej szczegó³owy
- ale s¹ w nim skonkretyzowane i okrelone
cele, koszty i hierarchia czasowa. Jednym z
celów, który ma przywiecaæ rozwojowi Piastowa, jest edukacja. Inwestowanie w rozwój
m³odego pokolenia to sta³y element rozwoju
miasta. Czêci¹ tego programu jest zamiar
przejêcia od powiatu liceum ogólnokszta³-
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c¹cego i przekszta³cenia go w zespó³ liceal- bo Caritas chcia³aby siê tak¿e zaanga¿owaæ w
no-gimnazjalny. By³by to rozbudowany prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej.
obiekt dydaktyczny z sal¹ gimnastyczn¹, w Jest równie¿ Towa-rzystwo Przyjació³ Dzieci i
przysz³oci ewentualnie wyposa¿ony w inne wolontariusze Monaru, którzy chc¹ w³¹czyæ
obiekty sportowe, m.in. kryty basen, który siê w tê dzia³alnoæ. Trzeba to wszystko
pojawi³by siê w tym miejscu lub w pobli¿u. dobrze skoordynowaæ. Mylê, ¿e jest z czego
Innym elementem jest biblioteka multimedial- budowaæ wspólny front, z jednej strony maj¹c
na, która mog³aby s³u¿yæ pomoc¹ w edukacji. dobr¹ edukacjê, a z drugiej program
Nie ukrywam, ¿e w jakim sensie chcemy wychowawczy.
stworzyæ ambitnej grupie naszej m³odzie¿y
Pieni¹dze pod ziemi¹
szansê równego startu z dzieæmi kszta³c¹cymi
Bardzo wa¿na jest te¿ infrastruktura miejska.
siê w renomowanych liceach warszawskich.
Chodzi o ubieganie siê o miejsca na dobrych To prace, które bêd¹ prowadzone. przez ca³y
wy¿szych uczelniach. Za chwilê byæ mo¿e czas. Rozpoczêlimy je przed 12 laty. Mam
pojawi siê konkurencja w postaci m³odzie¿y nadziejê, ¿e za moment uda nam siê
czy studentów z innych krajów europejskich. dokoñczyæ kanalizacjê. Zak³adamy, ¿e w
To jest cel podstawowy, który wynika ze ci¹gu najbli¿szych dwóch, trzech lat
skoñczymy budowê kanalizacji w miecie i
strategii.
Oczywicie s¹ równie¿ cele uzupe³niaj¹ce, bo wtedy w istotniejszy sposób bêd¹ widoczne
zdajemy sobie sprawê, ¿e wa¿na jest nie tylko efekty nak³adów inwestycyjnych. Wreszcie
edukacja elit, ale tak¿e walka z szerok¹ sfer¹ wyjdziemy z bardzo kosztownych inwestycji
zaniedbañ w procesie wychowawczym czy z chowanych pod ziemi¹.
patologi¹ szerz¹c¹ siê wród dzieci Jest tak¿e kwestia wodoci¹gów, które równie¿
i m³odzie¿y. Temu zadaniu ma s³u¿yæ rozwój powinny byæ budowane. S¹ one jednak mniej
i poprawa bazy takich placówek, jak kosztowne od kanalizacji, wiêc bêdzie mo¿na
Towarzystwo Przyjació³ Dzieci - ma ono ju¿ realizowaæ ten projekt podczas budowy
now¹ lokalizacjê - modernizacja lokalu nowych nawierzchni. Wtedy wzronie w
i stworzenie wietlicy socjoterapeutycznej miecie liczba dróg z dobr¹ nawierzchni¹.
Daje to nie tylko efekt
zajmuj¹cej siê intekomunikacyjny, ale
gracj¹
dzieci
Zak³adamy, ¿e w ci¹gu
tak¿e
estetyczny,
niepe³nospraw-nych
oraz dalsza rozbudowa najbli¿szych dwóch, trzech lat poniewa¿ w miejsobiektów sporto-wych, skoñczymy budowê kanaliza- cach, gdzie buduje siê
now¹ ulicê czy chodktóre bêd¹ da-wa³y
cji w miecie. Wreszcie
nik,
miesz-kañcy
mo¿liwoæ godziwego
zaczynaj¹
po-rz¹dwyjdziemy z bardzo koszspêdzania czasu.
kowaæ posesje: stawiaMam nadziejê, ¿e jeli
townych inwestycji
j¹ nowe ogro-dzenia,
uda
siê
stworzyæ
chowanych pod ziemi¹.
dbaj¹
o
zieleñ.
nowoczesn¹ bibliotekê,
Uzyskujemy zupe³nie
w Miejskim Orodku
Kultury w obecnym lokalu bibliotecznym now¹ jakoæ w ca³ym otoczeniu. Mam
powstanie klub dla m³odzie¿y oferuj¹cy sze- nadziejê, ¿e najdalej za 3 lata zacznie to byæ
roki program w dziedzinie edukacji i bardzo widoczne.
wychowania. Jest sporo instytucji, które mog¹ Do zadañ ponadgminnych, niedostrzeganych
s³u¿yæ w tej dziedzinie wsparciem. Nie mówiê przez mieszkañców, ale realizowanych przez
tylko o programach wychowawczych parafii, miasto, mo¿na zaliczyæ modernizacjê
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oczyszczalni cieków w Pruszkowie za kwotê dla obszaru pó³nocnego. Jest to obszar miêdzy
kolejowych miêdzy Piastowem a Warszaw¹?
kilkudziesiêciu milionów z³otych. Wspó³fi- ulic¹ Su³kowskiego, ¯ó³kiewskiego do ulicy
Czy bêdzie wiêcej po³¹czeñ autobusowych?
nansujemy te prace z bud¿etu Piastowa razem Ogiñskiego, od pó³nocy ograniczony tak To jest powa¿ny problem, bo kolej, która by³a
z kilkoma okolicznymi gminami i miastem zwanym rowem Konotopa. S¹ to jeszcze tradycyjnie najlepszym rodkiem transportu,
Warszaw¹. Nastêpna rzecz to zwi¹zek komu- nieruchomoci o przeznaczeniu rolnym, równie¿ w sensie ekologicznym, od wielu lat
nalny, którego celem by³a gospodarka z ograniczon¹ mo¿liwoci¹ zabudowy ze przechodzi kryzys i nie wygl¹da, ¿eby mog³a
odpadami. Za chwilê pojawi siê efekt, bo wzglêdu na po³o¿enie przy zalewowym tere- wkrótce z niego wyjæ. Linia rednicowa jest
zwi¹zek postanowi³ przyst¹piæ do spó³ki nie rowu Konotopa, planowan¹ drogê zbior- najlepszym sposobem komunikacji zbiorowej.
z pruszkowskim MZO w celu budowy linii cz¹ do autostrady czy niedokoñczony kolektor Gdyby powróci³a sytuacja sprzed lat, kiedy co
segregacji odpadów, która umo¿liwi tzw. C-bis który mia³ odprowadzaæ cieki dziesiêæ minut w godzinach szczytu jecha³
zachowanie stosunkowo niewysokiego kosztu z rozbudowanych zak³adów mechanicznych poci¹g do Warszawy, na pewno w istotny
odbioru i oczyszczania mieci. Nied³ugo w Ursusie do oczyszsposób poprawi³oby to
wywóz nieoczyszczonych mieci bêdzie czalni cieków w Piasmo¿liwoæ
dojazdu
Inwestowanie w rozwój
drastycznie dro¿a³, a ich segregowanie towie. By³ to teren,
mieszkañców Piastowa.
m³odego pokolenia to sta³y Jest na to pewna szansa,
umo¿liwi utrzymanie kosztów na ni¿szym który mia³ pewne
element rozwoju miasta. W poniewa¿ transport tego
poziomie. Kolejnym elementem jest ograniczenia,
nie
odprowadzanie wód opadowych do stacji mo¿na by³o przeproprzysz³oci na miejscu obec- rodzaju sta³ siê regionaloczyszczania na B¹kachi ich oczyszczanie  wadzaæ
na
nim
nym zadaniem samorz¹nego liceum powstanie byæ
jest to pó³nocno-zachodnie pogranicze miasta. inwestycji. W tej
dowym, czyli jest nieProjekt jest gotowy, ale trzeba jeszcze chwili plan jest prawie mo¿e zespó³ licealno-gimnaz- jako w kompetencjach
stworzyæ program finansowy, bo poziom gotowy, zbierane s¹
sejmików wojewódzjalny - rozbudowany obiekt kich. Uwa¿am, ¿e jest to
kosztów jest doæ wysoki. Mam nadziejê, opinie. Mieszkañcy
¿e uda nam siê zbudowaæ przedsiêwziêcie czy w³aciciele tere- dydaktyczny z sal¹ gimnasty- sprawa, dla której trzeba
ponadlokalne i pozyskaæ rodki strukturalne nów mog¹ zg³aszaæ do
tworzyæ klimat, ¿eby
Unii Europejskiej.
niego
zastrze¿enia czn¹, a w przysz³oci ewentu- przywróciæ rolê kolei
Drugi program, który wchodzi w fazê realiza- i protesty. Mam nalub j¹ zmodyfikowaæ.
alnie wyposa¿ony w inne
cji jako przedsiêwziêcie ponadgminne  w tej dziejê, ¿e po rozPierwszym zwiastunem
obiekty sportowe m.in. kryty zmian jest bilet sieciowy
chwili trwa wy³anianie inwestora zastêpczego strzygniêciu wszyst polega na zagospodarowaniu wód z po³ud- kich spraw bêdzie
wspólny dla komubasen
niowej czêci naszego miasta. Jest to zadanie móg³ byæ uchwalony.
nikacji miejskiej warszakilku okolicznych gmin: Micha³owic, Drugi plan o du¿ym ciê¿arze gatunkowym dla wskiej i kolei. Mam nadziejê, ¿e uda siê
Pruszkowa, Raszyna oraz czêci Warszawy, to znacznej grupy w³acicieli gruntów dotyczy poprowadziæ przez Piastów któr¹ z linii
znaczy W³och i Ursusa. Jest to tzw. rów U1 z terenów miêdzy Piastowem a Ursusem, po Rapidu, na przyk³ad z mo¿liwoci¹ korzystakana³em odprowadzaj¹cym do zbiornika po³udniowej stronie torów. Jest to jedyny nia z przystanku na ul. Tysi¹clecia i
retencyjnego przy rzece Raszynce na Pêcicach znacz¹cy obszar, które czêciowo zosta³ ul. Tuwima. By³by to przejazd wzd³u¿ torów,
oraz przebudowa rowu Regu³y-Malichy przy odrolniony przy okazji poprzedniego planu ulic¹ Tysi¹clecia z wyjazdem na Aleje Jerostadionie Znicz w Pruszkowie, zagro¿onego ogólnego zagospodarowania miasta. Mam zolimskie. Przystanek koñcowy linii znajw okresach wiêkszych opadów. Nak³ady na nadziejê, ¿e pozosta³a czêæ zostanie odrol- dowa³bt siê na Placu Bankowym. W tej chwili
prace w których uczestniczymy, s¹ nieba- niona teraz. Podjêto w tej sprawie dwie decyz- trwaj¹ rozmowy na ten temat.
gatelne. S³u¿¹ miastu, ale nie s¹ dostrzegane je natury kapita³owej, jeli chodzi o mo¿li- Ca³y czas ponawiane s¹ zabiegi dotycz¹ce
przez mieszkañców. Zak³ad segregacji bêdzie woæ uchwalenia tego planu z akceptacj¹ zwiêkszenia czêstotliwoci kursowania dziaumiejscowiony na terenie Miejskich wiêkszoci w³acicieli. Jedna z nich to decyz- ³aj¹cych ju¿ linii 716 i 717. Niestety, jest
Zak³adów Oczyszczania w Pruszkowie
ja Agencji Budowy Autostrad, która zaakcep- problem z taborem. W tej chwili organem
Do
rozstrzygniêcia
towa³a na tym obszarze statutowy Miejskich Zak³adów Autobupozosta³ zakres droprzebieg autostrady sowych jest Warszawa jako jedna gmina, wiêc
gowy
inwestycji,
w wykopie, a nie na zak³ady musz¹ przede wszystkim zapewniæ
Mam nadziejê, ¿e uda siê
zw³aszcza w pó³nocestakadzie, co zmniej- skuteczny transport w miecie. Zwiêkszenie
poprowadziæ przez Piastów szy uci¹¿liwoæ ha³asu, nie jest jednak wykluczone, poniewa¿
nych obszarach miasta.
W¹skim gard³em koktór¹ z linii Rapidu. By³aby a przez to umo¿liwi przewiduje siê przekszta³cenie tych firm
munikacyjnym s¹ ulice:
z a g o s p o d a r o w a n i e z zak³adów komunalnych funkcjonuj¹cych na
to linia z przystankiem koñ- znacznie wiêkszego podstawie ustawy o przedsiêbiorstwie pañPi³sudskiego, Lisa Kuli,
wyjazd w kierunku cowym na Placu Bankowym obszaru pod budow- stwowym w spó³ki prawa handlowego. To
Bronisz. Ten problem,
nictwo mieszkaniowe. mo¿e byæ dobra okazja, ¿eby pomyleæ
w sensie pewnych
Drugi element to o zwiêkszeniu czêstotliwoci czy wyd³u¿eniu
rozstrzygniêæ
ideodecyzja ministra rol- godzin kursowania.
wych, jest zarysowany, ale czeka na ostatecz- nictwa o odrolnieniu terenu.
TESCO
ne rozwi¹zanie zwi¹zane z przebiegiem Po uzyskaniu tych dwóch decyzji pozosta³a do
W trakcie kampanii wyborczej podstaautostrady A2. Chodzi zw³aszcza o miejsce wykonania praca planistyczna, która musi
wowym tematem by³a kwestia otwarcia
i sposób zaplanowania tzw. wêz³a Konotopa, okreliæ rodzaje zabudowy, przebieg dróg i
hipermarketu Tesco w Piastowie. Jak pan w
który bêdzie siê znajdowa³ miêdzy torami infrastruktury technicznej. Nastêpnie projekt
perspektywie kilkunastu tygodni dzia³alnoWarszawa-Poznañ a pó³nocn¹ granic¹ Pias- musi zostaæ przedstawiony najpierw instyci ocenia wp³yw tego przedsiêwziêcia na
towa.
tucjom, które zgodnie z przepisami opiniuj¹
miasto i jego mieszkañców?
takie rozwi¹zania, nastêpnie w³acicielom, Nigdy nie twierdzi³em, ¿e bêdzie to dobro dla
którzy maj¹ istotny g³os, a na koñcu Radzie.
Zagospodarowanie miasta
wszystkich, zawsze dostrzega³em wady
Zadaniem, które czeka Radê, jest tak¿e uchAutobusy i poci¹gi
i stara³em siê zrozumieæ tych, którzy uwa¿ali,
walenie niektórych planów zagospodarowaWróæmy jeszcze do komunikacji publicznej ¿e jest to dla nich uci¹¿liwe. Mylê, ¿e taka
nia przestrzennego. Jakie to bêd¹ tereny?
tzn. do autobusów i kolejek. Czy jest szansa
W tej chwili w ostatniej fazie prac jest plan
na to, ¿e miasto bêdzie operatorem po³¹czeñ
c.d. na stronie 6
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grupa jest i pozostanie. Z opinii mieszkañców, Korzyci z integracji
które do mnie docieraj¹, wynika, ¿e jest
Przejdmy do tematu, który w polityce ogólznaczna grupa zadowolonych z obiektu. Ustanokrajowej jest teraz najwa¿niejszy, czyli
laj¹ oni swoj¹ opiniê nie w takich kategoriach,
kwestii integracji europejskiej. Jak gmina
do których zobowi¹zany jest burmistrz czy
i pan przygotowuj¹ siê do tego, by wykorada miasta, czyli nie na podstawie pewnej
rzystaæ obiecywane fundusze europejskie?
równowagi
miêdzy
Czy w ogóle bêdziemy
dochodami miasta a
mogli skorzystaæ z euro
Nigdy nie twierdzi³em, ¿e
liczb¹ zatrudnionych
z Brukseli?
pracowników, ewentuTESCO to dobro dla wszyst- S¹ to bardzo trudne
alnie pogorszenia siê
pieni¹dze, zazwyczaj s¹
kich, zawsze dostrzega³em
statusu
drobnego
dostêpne po zainweshandlu w miecie. S¹ wady i stara³em siê zrozumieæ towaniu w³asnych roto ludzie, którzy
tych, którzy uwa¿ali, ¿e jest dków. Niejako prowaw czasach widocznej
dzi siê ca³¹ procedurê,
to dla nich uci¹¿liwe. Z opinii nie maj¹c pewnoci,
pauperyzacji spo³eczeñstwa patrz¹ na mieszkañców, które do mnie ¿e zadanie zdobêdzie
akceptacjê i wsparcie
wiele spraw z perspekdocieraj¹, wynika, ¿e jest
finansowe. Trzeba je
tywy kosztów utrzyznaczna grupa ludzi zadoprzygotowaæ, rozpocz¹æ
mania i tego gdzie
 wtedy ewentualnie
mog¹ zrobiæ zakupy.
wolonych z obiektu
zostanie rozstrzygniête,
S¹dzê, ¿e ta grupa jest
czy bêdzie akceptacja,
przewa¿aj¹ca.
Jakie korzyci mog¹ odnieæ mieszkañcy, czy bêd¹ rodki. Procedury s¹ bardzo skomktórzy nie robi¹ zakupów w Tesco, plikowane i potrzebna jest specjalistyczna
z faktu, ¿e taka inwestycja pojawi³a siê obs³uga. Na pewno nie bêdziemy w stanie
samodzielnie przygotowywaæ wniosków
w Piastowie?
Mylê, ¿e widaæ parê efektów natury komu- o finansowanie zadañ gminnych, potrzebna
nikacyjnej i estetycznej. Zak¹tek, który przez bêdzie pomoc wyspecjalizowanych jednostek.
wiele lat by³ zaniedbany i s³u¿y³ jako S¹dzê, ¿e bêdzie mo¿liwe finansowanie
okoliczne wysypisko mieci, zosta³ zagospo- zadañ, które bêd¹ siê mieci³y w szeroko pojêdarowany. Dro¿ny sta³ siê bardzo wa¿ny tych planach regionalnych. Infrastruktura tak,
wêze³ komunikacyjny  wyjazd z alei Tysi¹c- ale ta, która da siê dopisaæ do regionalnego
lecia w Aleje Jerozolimskie, który do tej pory planu rozwoju. Nie tylko drogi, ale tak¿e
by³ zmor¹, bo kolejki samochodów siêga³y od infrastruktura techniczna, pewne sfery
wiaduktu a¿ do skrzy¿owania. S¹dzê równie¿, owiaty. Ka¿dy z tych elementów musi byæ
¿e dla otoczenia jest to wskanik rozwojowy jednak czêci¹ wiêkszej ca³oci. To siê wi¹¿e
z pewnymi zmianami w urzêdzie, poniewa¿
miasta.
bêdzie potrzebny wyspecjalizowany pracowOstatnio Naczelny S¹d Administracyjny
nik, który zajmie siê rozpoznaniem mo¿liwouchyli³ pozwolenie na budowê hipermarkeci i przygotowaniem do absorpcji rodków.
tu. Czy to znaczy, ¿e miasto pope³ni³o b³¹d?
Trudno to oceniæ w tej chwili. Organem
Lepszy urz¹d
orzekaj¹cym nie by³o tylko miasto, orzeka³
Jak wykorzysta pan nowe uprawnienia, aby
w tej sprawie równie¿ wojewoda, który utrzypoprawiæ pracê w urzêdzie?
ma³ pozwolenie na budowê oraz Samorz¹- Niew¹tpliwie jest to zmiana sytuacji, bo
dowe Kolegium Odwo³awcze, które utrzy- jednoosobowe pe³nienie obowi¹zków jakby
ma³o decyzjê o warunkach zabudowy. Naczel- obarcza burmistrza du¿¹ odpowiedzialnoci¹
ny S¹d Administracyjny wnikliwie bada za podejmowane decyzje, dlatego czêæ z nich
ka¿d¹ sprawê i zapewne doszuka³ siê uchy- bêdê musia³ przek³adaæ na wspó³pracowbieñ w procedurze. Trudno powiedzieæ, jakie ników. W tym celu powo³a³em dwóch
to s¹ uchybienia, poniewa¿ znam je wy³¹cznie zastêpców,
których
odpowiedzialnoæ
z relacji prasowych, nie zawsze fachowych. znacznie wzros³a. Przy takim zwiêkszeniu
W momencie, kiedy orzeczenie Naczelnego odpowiedzialnoci liczba wspó³pracowników
S¹du Administracyjnego z uzasadnieniem nie mo¿e byæ zredukowana. Nast¹pi¹ równie¿
trafi do gminy poprzez wojewodê warszaw- pewne zmiany organizacyjne w urzêdzie, za
skiego do powtórnego rozstrzygniêcia, bêdzie wczenie jednak o tym mowiæ.
mo¿na stwierdziæ, co by³o b³êdem czy uchybieniem.
Bud¿et 2003
Czy mo¿e siê zdarzyæ, ¿e bêdzie koniecznoæ
Koniec roku to czas, kiedy Rada przyjmuje
rozebrania tego obiektu?
bud¿et. Od kilku lat udaje siê to zrobiæ w
Nie jestem w stanie tego powiedzieæ na tym
grudniu. Jaki bud¿et przygotowa³ pan dla
etapie, bez ¿adnych dokumentów. S¹dzê, ¿e
radnych?
nie, poniewa¿ etap inwestycji przebiega³ na Jest to bud¿et pewnej stabilizacji, jak w ostatpodstawie wa¿nego pozwolenia na budowê. nich latach. Dochody przewidujê nieznacznie
Nie by³a to dzia³alnoæ samowolna.
wiêksze ni¿ w roku bie¿¹cym, bud¿et zak³ada

realny wzrost dochodów, czyli ponad
planowan¹ inflacjê, a podstawowym kierunkiem wydatków bêdzie owiata, jak do tej
pory. Bêdzie to ok. 50% wydatków. Przede
wszystkim s¹ to wydatki sztywne, zwi¹zane
ze sfer¹ p³acow¹, aczkolwiek p³ace zawieraj¹
pewne elementy motywacyjne, jeli chodzi
o dzia³anie naszych placówek owiatowych,
a mianowicie zak³adaj¹ dodatki motywacyjne
dla nauczycieli. Oczywicie poziom p³ac jest
zgodny z uregulowaniami zawartymi w znowelizowanej Karcie Nauczyciela. S¹ pieni¹dze na zajêcia pozalekcyjne, na opiekê
medyczn¹ w szkole, na logopedê, na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Chodzi o motywacjê w kierunku poprawy
efektywnoci nauczania.
Znacz¹cy udzia³ w wydatkach ma gospodarka
komunalna. Mam nadziejê, ¿e byæ mo¿e w
tym roku efekty bêd¹ lepsze, jeli chodzi
o oczyszczanie miasta, stan nawierzchni
i remonty dróg. Jest pewien sta³y, kilkunastoprocentowy wskanik wydatków inwestycyjnych. Niestety, na wszystko nie starczy
dochodów bie¿¹cych, dlatego bêdziemy
posi³kowali siê po¿yczkami z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej. S¹ one niezwykle korzystne,
poniewa¿ s¹ nisko oprocentowane oraz istnieje mo¿liwoæ umorzenia, nawet do 40%
zaci¹gniêtej po¿yczki. Bêdziemy równie¿
korzystaæ z kredytów preferencyjnych, z linii
kredytowych na rozwój infrastruktury. Te
rodki bêd¹ przeznaczane w tym roku przede
wszystkim na budowê infrastruktury
sieciowej, tzn. kanalizacyjno-wodoci¹gowodrogowej.

Zdrowie

Jaka bêdzie polityka miasta w najbli¿szym
czasie, jeli chodzi o ochronê zdrowia?
Dbamy o POZ. Zmodernizowalimy
lekarzówkê przy ul. Wysockiego. W przychodni przy ul. Reja koñcz¹ siê prace modernizacyjne, jest winda dla niepe³nosprawnych,
rejestracja, hall. Mam nadziejê, ¿e prace
zostan¹ zakoñczone do wi¹t. Bêdzie to inny
obiekt. Mam nadziejê, ¿e mieszkañcy dostrzegaj¹ korzystne zmiany tak¿e w obs³udze
merytorycznej, chodzi mi o opiekê lekarzy
pierwszego kontaktu. Widoczny jest sta³y
niedosyt, jeli chodzi o specjalistyczn¹ s³u¿bê
zdrowia, ale niejako wykracza to poza kompetencje gminy, która nie ma mo¿liwoci realizowania nieodp³atnej opieki specjalistycznej
dla mieszkañców miasta. Pojawia siê szansa
na otwarcie w Piastowie Poradni Chorób
Sutka z mammografem i badaniem ultrasonograficznym, prowadzonej przez wyspecjalizowane jednostki s³u¿by zdrowia w ramach
kontraktu z kas¹ chorych. To jest novum,
które - mam nadziejê - spotka siê z akceptacj¹
n
naszych mieszkañców.
Rozmawia³ Artur Moczarski
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Nowe w³adze powiatu pruszkowskiego
Wybory do Rady Powiatu Pruszkowskiego, która w obecnej kadencji liczy 25 osób
(poprzednio 45), przynios³y zwyciêstwo
ugrupowaniom prawicy i centrum. Najlepszy
wynik zanotowa³a Platforma Obywatelska,
która w nowej radzie ma 6 przedstawicieli. Po
5 radnych maj¹: Liga Polskich Rodzin i Praworz¹dnoæ - Samorz¹dnoæ. W dalszej kolejnoci s¹: SLD (4), Wspólnota Samorz¹dowa
(3) i Inicjatywa Obywatelska (2).
Mandaty do Rady Powiatu w okrêgu nr 2,
Miasto Piastów, zdobyli: Julian Chrz¹stowski
(LPR), Hanna Kuran (PO), Wies³aw Kurowski (P-S), Tomasz Osiñski (Wspólnota
Samorz¹dowa).
W Piastowie wybory do Rady Powiatu
Pruszkowskiego wygra³a popierana przez Stowarzyszenie Nasz Piastów Wspólnota
Samorz¹dowa. Uzyska³a poparcie 1525 osób
(23,3 % oddanych g³osów). Dalsza kolejnoæ
to: Platforma Obywatelska - 1343 g³osy
(20,52%), Praworz¹dnoæ - Samorz¹dnoæ 1209 g³osów (18,47 %), Liga Polskich Rodzin
- 1074 g³osy (16,41 %). ¯adnego mandatu nie
uzyska³y: SLD-UP (797 g³osów; 12,18 %),
Inicjatywa Obywatelska (380 g³osów; 5,81 %)
i PSL (217 g³osów; 3,32 %).

18 listopada odby³a siê pierwsza sesja
Rady Powiatu Pruszkowskiego. Przewodnicz¹c¹ Rady zosta³a Maria KwasiborskaSybilska (LPR). Wybrano tak¿e nowe w³adze
powiatu. Urz¹d starosty powierzono El¿biecie
Smoliñskiej (PO). Na wicestarostê wybrano
Dariusza Kowalskiego (tak¿e PO). Cz³onkami
spo³ecznymi Zarz¹du Powiatu zostali: Hanna
Kuran (PO), Tomasz Osiñski (Wspólnota
Samorz¹dowa) oraz Tadeusz Sutkowski
(LPR).

Piastowskim radnym, Hannie Kuran i
Tomaszowi Osiñskiemu, serdecznie gratulujemy wyboru do Zarz¹du Powiatu. Nowym
w³adzom powiatu pruszkowskiego ¿yczymy
wielu sukcesów w pracy dla wspólnego dobra
mieszkañców. Mamy nadziejê na dobr¹ i
owocn¹ wspó³pracê powiatu i naszego miasta.
Wolê wspó³pracy wyrazi³y ju¿ w³adze obu
n
samorz¹dów.

Jak g³osowalimy w Piastowie w wyborach do rady Powiatu

Klub Radnych SLD

Znowu w opozycji
Wyborcy wyznaczyli nam zadanie
bycia w opozycji. Przyjmujemy to z
pokor¹, choæ czujemy niedosyt zwi¹zany
z bardzo nisk¹ frekwencj¹ wyborcz¹
(nieca³e 37%). Opozycja ma to do siebie,
¿e nie musi byæ liczna, wa¿ne by przedstawia³a wysok¹ jakoæ. Mamy za sob¹
dowiadczenia poprzedniej kadencji mylê, ¿e nie najgorsze  i w dalszym
ci¹gu reprezentujemy wysok¹ jakoæ.
Zapewniamy nasz elektorat oraz
resztê spo³ecznoci piastowskiej, ¿e
nadal bêdziemy opozycj¹ konstruktywn¹
w dzia³aniach. Nowa kadencja bêdzie
trudna z uwagi na brak wolnych fun-

Wojciech Szwarc
Przewodnicz¹cy Klubu Radnych SLD

duszy w kasie miejskiej, które mo¿na by
swobodnie przeznaczaæ na niezbêdne
inwestycje, oczekiwane od wielu, wielu
lat. Zobaczymy, czy ci¹gle temu samemu
zespo³owi Zarz¹du Miasta starczy odwagi na programowanie coraz wiêkszego
zad³u¿ania bud¿etu miejskiego. Potrzeby
inwestycyjne s¹ tak du¿e, ¿e chyba tylko
w ten sposób bêdzie mo¿na sprostaæ
oczekiwaniom.
Bardziej konkretne opinie przedstawimy po uchwaleniu bud¿etu. Nasze
stanowisko omówimy w nastêpnym
n
Biuletynie informacyjnym.

PODZIÊKOWANIE
W imieniu radnych wybranych z
listy wyborczej SLD - UP,
Ireny Szostak, Marka Nowickiego
i Wojciecha Szwarca,
bardzo dziêkujê Wyborcom za
oddane na nasz¹ listê g³osy.
Przewodnicz¹cy
Klubu Radnych SLD w Piastowie
Wojciech Szwarc

Plany na 2003 rok

Inwestycje miejskie
2,5 km kanalizacji, nowy wodoci¹g,
przebudowa skrzy¿owania al. Pi³sudskiego
z ul. Sowiñskiego, ponad kilometr nowych
nawierzchni - takie s¹ plany inwestycyjne
na przysz³y rok. W tej chwili radni pracuj¹
nad projektem bud¿etu nades³anym przez
burmistrza. Zawarte s¹ w nim m.in.

Bernard Adamowicz
Zastêpca Burmistrza Miasta Piastowa

propozycje przysz³orocznych inwestycji
miejskich. Oto niektóre z nich.
Na koniec przysz³ego roku przybêdzie
oko³o 2,5 km sieci kanalizacyjnej.
Zachowanie takiego tempa gwarantuje, ¿e w
ci¹gu trwaj¹cej kadencji Rady Miejskiej

skanalizowany zostanie ca³y obszar miasta.
ród³em finansowania ww. zadañ jest
po¿yczka z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie. Planowane jest zaci¹gniêcie po¿yczki w wysokoci 2 mln z³. Jest to najkorzysc.d. na stronie 8
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Na skrzy¿owaniu Alei Pi³sudskiego i ulicy Sowiñskiego
powstanie w przysz³ym roku sygnalizacja wietlna.

c.d. ze strony 7

tniejsza forma finansowania, poniewa¿ przy obecnej
inflacji stopa procentowa wynosi 6% w skali roku.
Istnieje tak¿e mo¿liwoæ umorzenia czêci kapita³u
po¿yczkowego (do 40%). Warunkiem koniecznym
umorzenia jest dyscyplina sp³at rat kapita³owych
i odsetek oraz uzyskanie w ci¹gu roku 100% efektu
ekologicznego, czyli wykonanie przez mieszkañców
ulic, na których bêd¹ budowane kana³y,
przykanalików do wszystkich posesji.
W zakresie dostarczania wody planujemy wykonaæ 790 m wodoci¹gu o rednicy 250 mm po stronie
po³udniowej miasta. Jest to element drugiej nitki,
która w przysz³oci umo¿liwi zasilanie ca³ego
obszaru w wodê.
Planujemy piêæ inwestycji miejskich z zakresu
drogownictwa. Jedn¹ z nich bêdzie wspólne przedsiêwziêcie ze Starostwem Powiatowym w
Pruszkowie: przebudowa skrzy¿owania al. Pi³sudskiego z ul. Sowiñskiego wraz z budow¹
wielokolorowej sygnalizacji wietlnej. Cztery

pozosta³e to budowa nawierzchni na ulicach
miejskich o ³¹cznej d³ugoci oko³o 1100 mb.
Niestety, w przypadku inwestycji drogowych miasto nie ma mo¿liwoci zaci¹gniêcia korzystniejszych po¿yczek czy
kredytów ni¿ komercyjne.
Dochody w³asne, udzia³ w podatkach
stanowi¹cych dochód pañstwa oraz subwencje zaspokajaj¹ bie¿¹ce potrzeby.
Wszystkie rodki na wydatki inwestycyjne
pochodz¹ wiêc z korzystnego ród³a, jakim
s¹ po¿yczki preferencyjne z funduszy
celowych oraz z drogiego komercyjnego
kredytu bankowego. Z tego powodu lista
zadañ do realizacji w 2003 r. nie jest zbyt
d³uga - chodzi o to, aby nadmiernie nie
zad³u¿aæ miasta. W razie pozyskania dodatkowych
róde³ finansowania w trakcie roku bêdziemy
wprowadzali zadania dodatkowe z przygotowanego
n
rezerwowego pakietu dokumentacji.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta

Grzegorz Szuplewski
przyjmuje interesantów w
ka¿dy poniedzia³ek od godz.
16.00 do 18.00,
po wczeniejszym telefonicznym
uzgodnieniu z kierownikiem Biura
Rady Miasta

tel. 723 65 34.

Serdeczne Bóg zap³aæ
sk³adam na rêce Ksiêdza Proboszcza Jana Lubszczyka oraz
br. Marka £ukaszewskiego za
obdarowanie naszej szko³y
dwiema lodówkami.
Tomasz Osiñski
dyrektor Gimnazjum nr 2

W imieniu Rady Pedagogicznej, m³odzie¿y Gimnazjum nr 2 w Piastowie
oraz w³asnym sk³adam
serdeczne podziêkowania firmie TESCO Polska za ufundowanie bogato wyposa¿onej
pracowni komputerowej.
Jestemy przekonani,
¿e mo¿liwoæ szerszego
dostêpu do komputerów
wp³ynie na polepszenie
naszych wyników pracy,
a tak¿e na rozwój
zainteresowañ uczniów.
Tomasz Osiñski
dyrektor Gimnazjum nr 2
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Raport sportowy
Jaroslaw Kurdziel
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UKS PIVOT

Piastowskie Ligi Szkolne

Najm³odszy zespó³ ch³opców (IV klasy) rozegra³ na
pocz¹tku grudnia swój pierwszy mecz, pokonuj¹c w
Warszawie LA BASKET W-wa 74:30. Za najlepszego
zawodnika meczu zosta³ uznany zawodnik klubu
Pivot Micha³ Wo³osz (SP 1).
Oto wra¿enia ch³opców po pó³rocznym okresie treningów: Koszykówka jest trudna, ale fajna, trzeba
du¿o trenowaæ, aby siê czego nauczyæ; Przyjemnie
jest wygrywaæ, ale trzeba s³uchaæ trenera, ¿eby nie
przegraæ; W sierpniu bylimy na obozie w Cz³uchowie, gdzie by³o du¿o zajêæ, nie tylko z koszykówki. P³ywalimy na kajakach, gralimy w baseball, pi³kê
no¿n¹, unihokeja a tak¿e w g³ówki na pla¿y.
Pojechalimy te¿ na wycieczkê do Mielna nad
morzem; Trener prowadzi ranking postêpów i na
ka¿dym treningu zdobywamy punkty za ró¿ne
æwiczenia.
Dziewczêta z IV klas na swój pierwszy mecz musz¹
poczekaæ jeszcze kilka miesiêcy. Ju¿ w marcu powstanie nowa grupa dziewcz¹t z III klas.
We wrzeniu powsta³a sekcja unihokeja dla roczników
'87 i '89. Starsza grupa przygotowuje siê ju¿ do historycznych, bo pierwszych Mistrzostw Powiatu w unihokeju, organizowanych przez UKS Pivot w Gimnazjum Nr 1.

We wrzeniu ruszy³a IX edycja Piastowskich Lig
Szkolnych, czyli Liga Szkó³ Podstawowych oraz Gimnazjada. W pierwszej imprezie po rozegraniu
zawodów w 10 kategoriach prowadzi SP 4 przed SP 2,
SP 1 i SP 3.
Dru¿ynowymi Mistrzami Piastowa zosta³y:
 w biegach prze³ajowych dziewcz¹t (3 kat.) - SP 2
 w biegach prze³ajowych ch³opców (3 kat.) - SP 4
 w pi³ce no¿nej kl. VI-tych-SP 4
 w halowej pi³ce no¿nej kl. IV-tych - SP 4
 w koszykówce dziewcz¹t - SP 2
 w koszykówce ch³opców - SP 2
W drugiej imprezie po rozegraniu zawodów w 11 kategoriach prowadzi Gimnazjum Nr 1 przed Gimnazjum
Nr 2: 485: 312 w punktach ligowych.
Mistrzowie Piastowa:
 w biegach prze³ajowych dziewcz¹t (2 kat.) - Gim. Nr 1
 w biegach prze³ajowych ch³opców (2 kat.) - Gim. Nr 1
 w pi³ce no¿nej dziewcz¹t - Gim. Nr 2
 w pi³ce no¿nej ch³opców starszych - Gim. Nr 1
 w pi³ce no¿nej ch³opców m³odszych - Gim. Nr 1
 w koszykówce dziewcz¹t starszych - Gim. Nr 1
 w koszykówce ch³opców starszych - Gim. Nr 1
 w koszykówce dziewcz¹t m³odszych - Gim. Nr 2
 w koszykówce ch³opców m³odszych - Gim. Nr 1 n
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