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Lotnisko ronie
Do widoku samolotów nad Piastowem chyba zd¹¿ylimy siê
ju¿ przyzwyczaiæ. Temat lotniska Okêcie, a zw³aszcza
ustanowienia obszaru ograniczonego u¿ytkowania wokó³ portu
lotniczego i budowa nowego terminala ostatnio wywo³uj¹
sporo kontrowersji, zw³aszcza wród mieszkañców gmin
bezporednio s¹siaduj¹cych z Okêciem. Rada Miejska w Piastowie tak¿e zajê³a siê t¹ spraw¹ i wp³ywem lotniska na gospodarkê i rodowisko naturalne w naszym miecie. Wiadomo, ¿e
rozbudowa najwiêkszego portu lotniczego w tej czêci Europy
niesie ze sob¹ skutki zarówno negatywne  np. ha³as  jak i
pozytywne, tj. nowe miejsca pracy i wzrost atrakcyjnoci
n
inwestycyjnej obszarów przyleg³ych.

Stanowisko Rady Miejskiej w Piastowie dotycz¹ce obszaru ograniczonego u¿ytkowania
wokó³ lotniska Okêcie w miecie sto³ecznym Warszawie
Ustalenia projektu Rozporz¹dzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego u¿ytkowania
wokó³ Lotniska Okêcie wywo³uj¹ koniecznoæ daleko id¹cych zmian w planach zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy to
umiejscowienia stref oddzia³ywania lotniska, wyznaczonych przez przebieg izofon. Dot¹d przebiega³y one przez pó³nocno wschodni obszar miasta, obecnie za zlokalizowane s¹ w przewa¿aj¹cej czêci po po³udniowo - wschodniej stronie.
Do projektu wspomnianego rozporz¹dzenia Rada Miejska w Piastowie zg³asza nastêpuj¹ce wnioski:
1. Usuniêcie strefy D z po³udniowej czêci miasta poprzez przesuniêcie korytarzy powietrznych znad Piastowa. Uwa¿amy,
¿e nieznaczne przesuniêcie korytarza startowego na po³udnie (nad tereny zabudowy magazynowo - sk³adowej wzd³u¿ Alej
Jerozolimskich) wyeliminowa³oby uci¹¿liwoci na terenie zabudowy mieszkaniowej Piastowa.
2. Wprowadzenie instrumentów dyscyplinuj¹cych pilotów schodz¹cych z wyznaczonych korytarzy powietrznych.
Obecnie obserwujemy pewn¹ dowolnoæ w wyborze toru startu i l¹dowania.
3. Usytuowanie na terenie Piastowa punktów pomiaru ha³asu. Pozwoli to na systematyczn¹ kontrolê prawid³owoci podejcia do l¹dowania i wyboru toru startu.
4. Zapewnienie pokrycia przez Porty Lotnicze kosztów:
 wykonania odpowiednich zabezpieczeñ akustycznych w przedszkolu przy ul. Godebskiego (zabezpieczenia takie bêd¹
konieczne w wypadku zachowania planowanego po³o¿enia strefy D);
 dostosowania planów zagospodarowania przestrzennego do wymagañ obszaru ograniczonego u¿ytkowania;
 dodatkowych ekspertyz wykonanych w przypadkach stwierdzenia negatywnych skutków oddzia³ywania ruchu lotniczego na budynki mieszkalne.
Zwracamy jednoczenie uwagê na nieprawid³owy sposób konsultowania dokumentu z samorz¹dem Piastowa, wynikaj¹cy
z mocno spónionego dostarczenia treci projektu rozporz¹dzenia Wojewody. Nast¹pi³o to dopiero na pisemne ¿¹danie Burmistrza w dniu 21 lutego br., podczas gdy wyznaczony pierwotnie termin konsultacji up³ywa³ 1 marca.
Oczekujemy, ¿e taka sytuacja siê nie powtórzy.

Pierwsze miesi¹ce 2003 roku przynios³y nam smutne
wiadomoci. Odeszli od nas Honorowi Obywatele
Miasta Piastowa: Zbigniew Maksam, dzia³acz konspiracji niepodleg³ociowej i d³ugoletni Naczelnik
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i Wac³aw Andrzej
Lo¿yñski, nauczyciel tajnych kompletów gimnazjalnych podczas okupacji hitlerowskiej i d³ugoletni
dyrektor L.O. im. Adama Mickiewicza.
W styczniu po¿egnalimy Marka Nowickiego,
radnego Rady Miejskiej minionej i obecnej kadencji.
Przedstawiciele Portów Lotniczych prezentuj¹ plan ograniczonego u¿ytkowania wokó³ lotniska Okêcie na spotkaniu z mieszkañcami Piastowa
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Opieka Spo³eczna  2,6

Szko³y Podstawowe i Gimnazja  11,7

Drogi gminne  1,4

Miejski Orodek Kultury
oraz Biblioteka  1

G³ówne wydatki
z bud¿etu miasta
Piastowa w 2003 w mln z³
Gospodarka komunalna  4,8

Kultura fizyczna i sport  0,4

Administracja  4

Bud¿et i podatki
Zgodnie z dobr¹ piastowsk¹
tradycj¹, na ostatniej sesji
w roku Rada Miasta przyjê³a
bud¿et na nastêpne 12 miesiêcy.
Za przedstawionym przez
burmistrza Zdzis³awa Brzeziñskiego planem dochodów
i wydatków g³osowa³o 14 radnych, 1 osoba by³a przeciw,
3 osoby wstrzyma³y siê od g³osu.
W 2003 roku do kasy miasta
wp³ynie 30 769 345 z³, wydatki
siêgn¹ 32 mln z³, w tym na
inwestycje - ponad 4 mln z³.
Deficyt bêdzie pokryty za
pomoc¹ kredytu d³ugoterminowego oraz po¿yczek z wojewódzkiego funduszu ochrony rodowiska. Planowane zad³u¿enie miasta na
koniec roku wyniesie ok. 5,4 mln z³otych - i zgodnie z ocen¹ Regionalnej Izby
Obrachunkowej utrzymuje siê na bezpiecznym poziomie (szczegó³y obok).
Stawka podatku od nieruchomoci w przypadku budynków
mieszkalnych, pozosta³a na takim samym poziomie, jak w roku ubieg³ym,
czyli 40 groszy za metr kwadratowy. Nowoci¹ jest ustalenie maksymalnej
stawki - 17,31 z³/m2 - dla obiektów o powierzchni wiêkszej ni¿ 800 m2
(np. TESCO) i gruntów z nimi powi¹zanych. Z 20% obni¿ki podatku od
rodków transportowych mog¹ siê cieszyæ posiadacze ciê¿arówek i autobusów. Z bud¿etem oraz uchwa³ami fiskalnymi Rady mo¿na zapoznaæ na
n
stronie internetowej www.umpiastow.pl oraz w Urzêdzie Miasta.

Regionalna

Izba

Obrachunkowa

pozytywnie zaopiniowa³a przedstawione w bud¿ecie miasta
mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etowego
zaplanowanego na 2003 rok oraz uzna³a, ¿e za³¹czona do
bud¿etu prognoza d³ugu miasta na 31 grudnia 2003 roku i
lata nastêpne jest prawid³owa. W uzasadnieniu czytamy, ¿e
³¹czna kwota zad³u¿enia na koniec 2003 roku stanowi
17,5% dochodów bud¿etu, za kwota rat zaci¹gniêtych
po¿yczek i kredytów wraz z odsetkami stanowi 7,7 % szacowanych dochodów miasta. To znacznie mniej ni¿
dopuszcza ustawa o finansach publicznych, tj. odpowiednio
60% i 15 %.
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Opinie o bud¿ecie:
Burmistrz miasta Piastowa  Zdzis³aw Brzeziñski
Jest to bud¿et przejciowy. Z jednej strony zapewnia kontynuacjê rozwoju infrastruktury miejskiej, np. kanalizacji,
(która w skali miasta jest ju¿ na ukoñczeniu) i nawierzchni ulic,
a z drugiej  przygotowuje realizacjê zadañ w skali ca³ej
kadencji. Poprzez redukcjê deficytu stwarza rezerwy, które
umo¿liwi¹ póniejsze wykorzystanie rodków zewnêtrznych,
m.in z Unii Europejskiej.
Po trzech miesi¹cach roku widaæ, ¿e bud¿et by³ dobrze
zaplanowany. Ni¿sze ni¿ zak³adalimy s¹ wp³ywy z bud¿etu
pañstwa z tytu³u udzia³u w podatku dochodowym od osób fizycznych. Prawdopodobnie ni¿sze bêd¹ równie¿ mo¿liwe do
uzyskania po¿yczki z wojewódzkiego funduszu ochrony
STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOCI (W Z£)

rodowiska. Pierwsze rozstrzygniêcia przetargów
pokazuj¹ jednak, ¿e firmy
oferuj¹ znacznie ni¿sze
ceny za us³ugi ni¿
zak³ada³y
kosztorysy
inwestorskie. To pozwoli
zaoszczêdziæ
pewne
kwoty lub rozszerzyæ
zakres inwestycji w tym
n
roku.

STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTU (W Z£)
STAWKA MAKSYMALNA
MINISTERSTWA FINANSÓW
STAWKA
W GMINIE PIASTÓW

Przewodnicz¹ca Komisji Owiaty - Urszula Prostko
Wielokrotnie zaznaczano, ¿e wydatki na owiatê stanowi¹
najwiêksz¹ pozycjê w bud¿ecie miasta - tak jest równie¿ w roku
2003. rodki przeznaczone na funkcjonowanie placówek owiatowych siêgaj¹ 50% tegorocznego bud¿etu. Ponad 11 mln z³
stanowi¹ wydatki na funkcjonowanie szkó³ podstawowych i gimnazjów. Na edukacyjn¹ opiekê wychowawcz¹, w tym na przedszkola i wietlice szkolne, przeznacza siê ponad 3 mln z³. Subwencja owiatowa, któr¹ otrzymuje miasto z bud¿etu pañstwa,
tylko w czêci umo¿liwia pokrycie potrzeb placówek owiatowych (stanowi oko³o 6 mln z³). W tej sytuacji po raz kolejny
mo¿na stwierdziæ, ¿e Burmistrz i Rada Miasta dok³adaj¹ wszelkich starañ, aby rodki przeznaczone na owiatê pozwala³y utrzymaæ j¹ na dotychczasowym poziomie.
Systematycznie, na bie¿¹co realizowane s¹ podwy¿ki dla
nauczycieli. Bardzo wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ rodki bud¿etowe
przeznaczone na organizacjê zajêæ pozalekcyjnych dla uczniów,
podczas których mog¹ oni rozwijaæ swoje zainteresowania i
zdolnoci. Zapewniona jest tak¿e pomoc dzieciom z trudnociami w nauce i zachowaniu - w tym celu w szko³ach pracuj¹
reedukatorzy, logopedzi, pedagodzy i psycholodzy. Dzieci nadal
bêd¹ mog³y ju¿ od pierwszej klasy uczyæ siê jêzyków obcych. W
bud¿ecie znajduj¹ siê tak¿e rodki na opiekê medyczn¹ w
szko³ach.
W Piastowie nauczyciele ju¿ od kilku lat mieli mo¿liwoæ
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doskonalenia swoich kwalifikacji, gdy¿ w bud¿ecie owiatowym
by³y na to rodki. Obecnie, zgodnie z zarz¹dzeniem ministra
edukacji narodowej i sportu, zosta³y one wydzielone, a nauczyciele maj¹ mo¿liwoæ uzyskania dop³at w wysokoci 50%
kosztów danej formy dokszta³cania. Uczestnicz¹ w szkoleniach w
uzgodnieniu z dyrektorem szko³y, w zale¿noci od potrzeb danej
placówki.
Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e dziêki otwartoci w³adz
miasta i ich wyczuleniu na potrzeby owiaty, bardzo dobrej
wspó³pracy osób odpowiedzialnych za tê czêæ bud¿etu, du¿ej
aktywnoci dyrektorów w pozyskiwaniu sponsorów i
dodatkowych funduszy na utrzymanie szkó³ oraz zaanga¿owaniu
nauczycieli posiadaj¹cych w wiêkszoci wysokie kwalifikacje
mo¿na skupiæ siê na g³ównych, wyznaczonych przez szko³ê
celach. S¹ nimi wszechstronny rozwój psychofizyczny ucznia,
zapewnienie mu mo¿liwoci prze¿ywania sukcesu oraz po³o¿enie
nacisku na wychowanie uczniów we wspó³pracy z rodzicami.
Tak zaplanowany bud¿et, mimo ¿e nie jest w stanie zaspokoiæ
wszystkich niezbêdnych potrzeb poszczególnych placówek (np.
remontowych), daje poczucie bezpieczeñstwa i zapewnia spokojne i na dobrym poziomie funkcjonowanie placówek w miecie.
Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e utrzymanie tego poziomu wymaga,
aby bud¿et owiatowy nadal stanowi³ co najmniej 50% bud¿etu
n
miasta. Nie ma ¿adnej mo¿liwoci jego obni¿enia.
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Radny Praworz¹dnoæ - Samorz¹dnoæ  Jacek Górski
Uchwalony w ostatnich dniach grudnia 2002 r. bud¿et Piastowa na 2003 rok jest pozbawiony istotnych elementów zmieniaj¹cych i rozwijaj¹cych nasze miasto. Wydatki inwestycyjne,
zaplanowane na kwotê 4,019 mln z³, s¹ pokrywane z zaci¹ganych kredytów w wysokoci 3,243 mln z³. wiadczy to,
¿e miasto powoli traci mo¿liwoæ inwestowania. Wydatki p³acowe stanowi¹ prawie po³owê dochodów. Wydatki bie¿¹ce
(28,18 mln z³) stanowi¹ 91,5% dochodów. Miasto sp³aca 1,813
mln rat kredytowych, a obs³uga jego d³ugu wynosi 0,565 mln z³
(razem 2,378 mln z³ wp³acone do banku). Jednoczenie miasto
zaci¹ga kredyt w podanej wy¿ej wysokoci 3,243 mln z³. Jest to
bardzo niebezpieczna tendencja, która mo¿e doprowadziæ do
utraty przez Piastów mo¿liwoci inwestowania. W uchwalonym
bud¿ecie nie widaæ prób reformowania miejskich finansów
i naprawy struktury wydatków.
W swojej opinii chcia³bym wymieniæ najistotniejsze w¹tpliwoci, które budzi we mnie uchwalony bud¿et.
Uchwalony bud¿et w bardzo ma³ym stopniu zawiera elementy realizacji b¹d przygotowania do realizacji bogatego programu zaproponowanego w czasie kampanii wyborczej przez
Stowarzyszenie Nasz Piastów.
W strukturze wydatków bud¿etowych nie widaæ próby
racjonalizacji i ograniczenia wydatków bie¿¹cych. Komputeryzacja miasta i jego placówek nie obni¿a kosztów jego
funkcjonowania. Koszty bie¿¹ce rosn¹ szybciej ni¿ inflacja.
Podatki. Obni¿enia stawek podatku od nieruchomoci
zmniejszaj¹ dochody miasta o sumê 811 395 z³. Obni¿enie to
zosta³o dokonane mechanicznie i budzi wiele zastrze¿eñ  nie
suma ogólna, lecz jej poszczególne sk³adniki. Obni¿aj¹c stawki
podatku, pozostawiono ra¿¹ce dysproporcje, bo w zale¿noci od

usytuowania op³aty za gara¿ b¹d budynek gospodarczy ró¿ni¹
siê o 1325%, op³aty za komórkê lub wiatê (na których bud¿et
zyska³ 20 000 z³) dorównuj¹ op³atom za domki jednorodzinne. Przyk³adowo op³ata za mieszkanie o powierzchni
60 m2 wraz z komórk¹ na wêgiel o powierzchni 25 m2 wynosi
24 z³ + 37,5 z³ = 61,5 z³. Op³ata ta odpowiada podatkowi za
mieszkanie o powierzchni 120 m2 z gara¿em o powierzchni 37,5 m2
pod budynkiem. Rada Miasta odrzuci³a mój wniosek o uchwalenie bardziej sprawiedliwych stawek podatku.
Miasto prowadzi politykê kredytow¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, ale po analizie bud¿etu, w którym na sp³atê
odsetek (bez rat kapita³owych) przeznacza siê sumê 565 880 z³
(rozdzia³ 75702) pojawiaj¹ siê w¹tpliwoci, czy zaci¹ganie
po¿yczek jest interesem miasta i jego mieszkañców, czy
banków. Uwa¿am, ¿e Piastów powinien jak najszybciej zaprzestaæ zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek, szczególnie na tak
niekorzystnych dla miasta warunkach.
Struktura wydatków na sport (rozdzia³ 926  405 870 z³) jest
nieprawid³owa. Wydatki te w 50% s¹ przeznaczone na dofinansowanie Klubu Pi³karskiego Piast (202 500 z³). Ponad 20%
wydatków przeznaczonych jest na okolicznociowe imprezy
masowe. Przy mojej olbrzymiej sympatii dla pi³ki no¿nej
uwa¿am, ¿e te proporcje s¹ zbyt jednostronne.
Program inwestycyjny jest ubogi.
Pozytywnie oceniam wydatki na edukacjê. Szko³y prowadzone przez gminê funkcjonuj¹ w komfortowych warunkach. W
¿adnej czêci ich dzia³ania nie wprowadza siê programu minimum. Czêæ owiatowa subwencji ogólnej, któr¹ otrzymuje
gmina, wynosi 6,748 mln z³, a ³¹czne wydatki owiatowe
n
zaplanowano na 11,739 mln z³.

Przewodnicz¹ca Komisji Bud¿etu  Maria Dziekañska
Poziom planowanych dochodów na 2003 rok jest wy¿szy od
dochodu na rok 2002 o oko³o 2% i wynosi 30 769 345 z³. Potrzeby miasta znacznie przewy¿szaj¹ tê kwotê.
Jest to bud¿et ostro¿ny.
Planuje siê na zaci¹gniêcie kredytów i po¿yczek na kwotê

3 243 859 z³, w tym kredyty z WFOiGW, uzyskiwanych na
korzystnych warunkach i w czêci ulegaj¹cych umorzeniu.
Wydatki zaplanowano z du¿¹ rozwag¹, tak aby nie zwiêkszaæ
deficytu bud¿etowego i ustalono w wysokoci 32 200 004 z³.
Inwestujemy w m³ode pokolenie, tj. oko³o 50% bud¿etu:
Owiata i wychowanie 
11 769 792 z³
Edukacyjna opieka wychowawcza  .452.068 z³
Kultura  1.020.000 z³.
Na drugim miejscu jest
gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska z kwot¹
4.800.000 z³ co stanowi ok.
15% bud¿etu.
Wydatki inwestycyjne 3.808.000 z³. tj. ok. 12%
bud¿etu.
Drogi publiczne - 1 400 000 z³.
tj. ok. 4,5% bud¿etu.
Nie zapominamy te¿ o
potrzebuj¹cych pomocy.
Na opiekê spo³eczn¹ przeznaczamy 2 697 400 z³ co stan
nowi 8.8% bud¿etu.

G£ÓWNE DOCHODY MIASTA
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Zmiana Inspektora

Profilaktyka przede wszystkim
Kiedy siedem lat temu rozpoczyna³am
pracê w Piastowie, nie wiedzia³am, ¿e pozwoli mi ona realizowaæ idee, które uwa¿am
za niezwykle wa¿ne. Stanowisko inspektora ds. profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych pozwoli³o mi stawiaæ sobie konkretne cele i urzeczywistniaæ je.
Kwestie, którymi zajê³am siê na
pocz¹tku, to wprowadzenie do szkó³ programów profilaktycznych, by uczyæ dzieci
i m³odzie¿, ¿e nie warto ulegaæ grupowym
naciskom, ¿e mo¿na kategorycznie
odpowiedzieæ nie na niektóre propozycje
i nadal byæ lubianym i akceptowanym
wród
rówieników.
Zauwa¿y³am,
¿e szkolenia wprowadzaj¹ce do programów
s¹ dla nauczycieli niezwyk³¹ okazj¹ do
rozwijania swoich umiejêtnoci wychowawczych: pozwalaj¹ im inaczej spojrzeæ
na uczniów, lepiej rozumieæ ich problemy
i troski oraz lepiej radziæ sobie z codziennymi, szkolnymi k³opotami. Dziêki szkoleniom wielu nauczycieli udoskonali³o
warsztat pracy i wzbogaci³o swoj¹ wiedzê o
praktyczne scenariusze prowadzenia
godzin wychowawczych.
Nastêpn¹ ide¹, wa¿n¹ dla mnie i
mojego dzia³ania, by³a lista czynników
chroni¹cych dzieci przed siêganiem po
rodki uzale¿niaj¹ce:
1. Silna wiê z rodzin¹.
2. Zainteresowanie nauk¹, hobby, rozwojem.
3. Regularne praktyki religijne.
4. Sk³onnoæ do szanowania norm
spo³ecznych, prawa, wartoci, autorytetów.
Warto by³o inwestowaæ w ró¿ne dzia³ania, które mia³y na celu promocjê rodziny.

Anna Jaskólska

W ci¹gu kilku
ostatnich lat dzia³a³a szko³a dla
rodziców i wychowawców 
trening umiejêtnoci wychowawczych. Co roku
grupa rodziców
pracuje pod opiek¹ psychologów,
by staæ siê rodzicem, który robi
wiele, ¿eby dzieci
czu³y siê rozumiane, i uzyskaæ
przekonanie, ¿e
umie siê pomóc
dzieciom
bez- Anna Jaskólska i Agnieszka Muszyñska  obecna i poprzednia Inspektor
piecznie przejæ ds. profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
do samodzielnej,
¿ycie, a ich rodziny odzyska³y radoæ i
dojrza³ej doros³oci. Tych spraw dotyczy spokój. Oni wiedz¹, ¿e trzeba dbaæ o swoj¹
równie¿ konkurs Moja rodzina, organi- trzewoæ, gdy¿ zale¿y ona tylko od nich
zowany przez Komisjê do spraw samych. Dziêki Wam wiedzia³am, ¿e moja
Spo³ecznych Rady Miasta Piastowa, oraz praca ma sens i jest potrzebna dziesi¹tkom
Turniej Rodzin. Rodzinom z ma³ymi ludzi.
dzieæmi (do 6 lat) mo¿e pomóc psycholog
Na zakoñczenie chcia³abym dodaæ,
zatrudniony w przychodni dla dzieci ¿e wszystkie dzia³ania nie by³yby mo¿liwe
zdrowych na ul. Reja. Chodzi o to, by iæ bez sprzyjaj¹cej atmosfery w Urzêdzie
z pomoc¹ rodzinom, które spotykaj¹ siê Miasta, za któr¹ szczególnie dziêkujê Panu
z trudnociami ju¿ na pocz¹tku rodzicielstwa. Burmistrzowi Zdzis³awowi Brzeziñskiemu.
Najwa¿niejsz¹ spraw¹ by³a troska o Dziêkujê wszystkim, którzy mnie wspierali
osoby uzale¿nione i ich rodziny. To wielkie i razem ze mn¹ pracowali nad tymi problezadanie zosta³o zaledwie rozpoczête, ale mami.
bardzo cieszy³am siê z ka¿dego cz³owieka,
Odchodz¹c z Piastowa, wiem, ¿e poktóry mnie odwiedzi³, który próbowa³ zostawi³am sprawy w dobrych rêkach
zmieniæ swoje ¿ycie na lepsze. Nie ka¿de pani Agnieszki Muszyñskiej, osoby wyspotkanie koñczy³o siê sukcesem, ale wielu trwa³ej, która wie, czego chce i jest serdeczludziom siê uda³o! Wielu zmieni³o swoje na, otwarta na ludzkie sprawy.
n

Zmiana Inspektora

Zawód i misja
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Od stycznia 2003 r. pe³niê w Piastowie funkcjê koordynatora ds. profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
Od ponad siedmiu lat zajmujê siê profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych, wiêc zdoby³am w tym
zakresie ró¿nego rodzaju dowiadczenia.
Jako studentka Wy¿szej Szko³y Pedagogiki Specjalnej w
Warszawie by³am realizatorem szkolnych programów profilaktycznych, takich jak NOE, II Elementarz, czyli Program siedmiu kroków, Debata oraz P³ciowoæ i odpowiedzialnoæ nastolatków. Pierwsze kroki na polu profilaktyki stawia³am w³anie
w piastowskich szko³ach. W Piastowie prowadzi³am tak¿e AlAteen, grupê wsparcia dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz pracowa³am w wietlicy socjoterapeutycznej. Od
siedmiu lat jestem równie¿ cz³onkiem Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Piastowie. Przez
ostatnie trzy lata pracowa³am w Pañstwowej Agencji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w dziale profilaktyki dzieci i m³odzie¿y, gdzie g³ównie zajmowa³am siê problematyk¹ pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla

Agnieszka Muszyñska

dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
Przez wszystkie lata wiele praktycznych umiejêtnoci
zdoby³am dziêki Pani Annie Jaskólskiej, dotychczasowemu
koordynatorowi ds. profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych. Sk³adam wyrazy wdziêcznoci za powiêcony
mi czas, za zaszczepienie wra¿liwoci na potrzeby osób
dotkniêtych chorob¹ alkoholow¹ oraz ich najbli¿szych, za
pomoc w prze³o¿eniu wszelkich teorii i wskazówek profilaktycznych na konkretne dzia³ania skierowane do m³odych osób i co najwa¿niejsze - za wskazanie, jak wa¿n¹ rolê w pracy profilaktycznej z dzieæmi i m³odzie¿¹ odgrywa wspó³praca z rodzicami. Udzielanie pomocy osobom uzale¿nionym oraz cz³onkom
ich rodzin, a tak¿e podejmowanie dzia³añ profilaktycznych to
ju¿ nie tylko mój zawód, ale tak¿e moja misja.
Z wielk¹ radoci¹ objê³am powierzone mi przez Pana Burmistrza stanowisko. Mam nadziejê, i¿ zdobyta wiedza pozwoli
mi na podejmowanie efektywnych, s³u¿¹cych naszej lokalnej
spo³ecznoci dzia³añ na polu profilaktyki i rozwi¹zywania pron
blemów alkoholowych.
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Gminny Program Zapobiegania Alkoholizmowi
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci
i
przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi,
prowadzenie dzia³añ zwi¹zanych z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów
alkoholowych nale¿y do zadañ w³asnych
gmin. Zadania te obejmuj¹ m.in.:
 zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzale¿nionych od alkoholu;
 udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe, pomocy psychospo³ecznej i prawnej, a w szczególnoci
ochrony przed przemoc¹ w rodzinie;
 prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej i edukacyjnej, w szczególnoci dla dzieci i m³odzie¿y;
 wspomaganie dzia³alnoci
instytucji,
stowarzyszeñ i osób fizycznych, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych.

cz³onków ich rodzin.
Mamy za sob¹ dwa miesi¹ce nowego
roku. W tym czasie w zakresie profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
zosta³y podjête nastêpuj¹ce dzia³ania:
 realizacja w szko³ach programów
edukacyjnych i profilaktycznych dotycz¹cych rodków psychoaktywnych oraz programów przeciwdzia³ania agresji;
 szkolenia nauczycieli w wy¿ej
wymienionym zakresie;
 trening umiejêtnoci wychowawczych
dla rodziców Jak mówiæ, ¿eby dzieci nas
s³ucha³y, jak s³uchaæ, ¿eby dzieci do nas
mówi³y;
 pomoc psychologiczna dla rodziców
dzieci ma³ych, w wieku 0-6 lat (dy¿ur psy-

w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, rada gminy w drodze uchwa³y ustala:
 liczbê punktów sprzeda¿y napojów
alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej
4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y, jak i w miejscu sprzeda¿y;
 zasady usytuowania na terenie gminy
miejsc sprzeda¿y i podawania napojów
alkoholowych.
Zgodnie z uchwa³¹ obowi¹zuj¹c¹
w Piastowie, punkt sprzeda¿y napojów
alkoholowych powinien byæ usytuowany:
 w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 100
metrów od placówek owiatowych i
opiekuñczych oraz kocio³ów i miejsc kultu
religijnego, gdy odleg³oæ ta mierzona jest
wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych (formalnych i nieformalnych)
od punktu sprzeda¿y
do wejcia do obiektu;
 w odleg³oci nie
mniejszej ni¿ 50
Choroba alkoholowa dotyczy du¿ego krêgu naszego spo³eczeñstwa: ciê¿ko ¿yæ
W naszym miecie realmetrów od obiektów
zarówno tym, którzy pij¹ alkohol, jak i tym, którzy mieszkaj¹ razem z nimi lub
izacja tych zadañ prowadwymienionych w pkt. 1,
bardzo blisko. Poni¿ej przedstawiam miejsca na terenie miasta Piastowa, w których
zona jest w postaci Gmingdy odleg³oæ ta jest
mo¿na szukaæ pomocy:
nego Programu Zapobiegamierzona w linii
 Punkt Konsultacyjny:
nia Alkoholizmowi, coprostej od punktu
wtorek, godz. 16.00-18.00, dom parafialny przy parafii Matki Boskiej Czêstorocznie uchwalanego przez
sprzeda¿y do granicy
chowskiej, al. Krakowska 17, wejcie od ul. Powstañców Warszawy
Radê Miejsk¹ w Piastowie.
obiektu;
Celem programu jest
 w odleg³oci nie
 Grupy AA:
zmniejszanie szkód spowomniejszej ni¿ 50
Poniedzia³ek, godz. 18.00 i czwartek, godz. 10.00, dom parafialny przy parafii
dowanych uzale¿nieniami
metrów od stadionów,
Matki Boskiej Czêstochowskiej, wejcie od ul. Powstañców Warszawy;
od substancji chemicznych:
boisk i innych obiekroda, godz. 18.00, parafia Chrystusa Króla Wszechwiata przy ul. Ogiñskiego 41
alkoholu,
narkotyków,
tów sportowych; terenikotyny, leków oraz
nów rekreacyjnych, a
 Grupa dla osób wspó³uzale¿nionych:
ograniczenie nadu¿ywania
tak¿e skwerów przy
roda, godz. 16.00-18.00, dom parafialny przy parafii Matki Boskiej Czêstotych substancji poprzez:
ul. 11 Listopada i ul.
chowskiej, wejcie od ul. Powstañców Warszawy
 zmianê obyczajów
Dworcowej oraz przy
w zakresie sposobu spo¿yal. Krakowskiej i
 Koordynator ds. profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
wania napojów alkoul. S. Kostki, gdy odleoraz Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Piasholowych i innych u¿ywek;
g³oæ ta mierzona jest
towie: ul. 11 Listopada 8 lok. 15, tel. 723 64 08.
 tworzenie ruchu prow linii prostej od
filaktycznego w ca³ym syspunktu sprzeda¿y do
temie wychowawczym, to
granicy obiektu;
jest w rodzinie, szkole i rodowisku chologa: poniedzia³ek, 15.30-17.30, porad poza terenem targowisk;
rówieniczym;
nia dzieci zdrowych w przychodni
 w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 50
 podnoszenie poziomu umiejêtnoci rejonowej na ul. Reja);
metrów w linii prostej od placów zabaw dla
wychowawczych rodziców i innych osób
 wspó³praca z komisariatem Policji i dzieci usytuowanych przy ulicach:
pracuj¹cych z dzieæmi i m³odzie¿¹;
Miejskim Orodkiem Pomocy Spo³ecznej Popie³uszki i Orzeszkowej; na skwerze
 zmniejszenie szkód spowodowanych w Piastowie, parafiami piastowskimi, przy ul. Dworcowej; Kostki, Wojska Polpiciem alkoholu przez ograniczenie jego Poradni¹ Odwykow¹ w Pruszkowie oraz skiego i Hallera; ¯ó³kiewskiego 11,
dostêpnoci na terenie Piastowa i pomoc Wojewódzkim Orodkiem Uzale¿nienia od Ogiñskiego 26 i Ogiñskiego 28; Soosobom uzale¿nionym i ich rodzinom.
Alkoholu
i
Wspó³uzale¿nienia
w wiñskiego 23; Ogiñskiego 20 i Ogiñskiego
Reasumuj¹c, mo¿na powiedzieæ, i¿ Pruszkowie;
16, Bema 2 i ¯bikowskiej 1;
podejmowane dzia³ania nastawione s¹
 udzielanie pomocy psychologicznej i
 w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 30
g³ównie na:
prawnej osobom uzale¿nionym oraz metrów w linii prostej od przystanków
 zapobieganie uzale¿nieniom wród cz³onkom ich rodzin.
autobusowych;
dzieci i m³odzie¿y;
 w odleg³oci 50 metrów od wejæ na
 zapobieganie uzale¿nieniom wród Ograniczanie dostêpnoci alkoholu
perony PKP, licz¹c odleg³oæ od wejcia do
doros³ych;
W celu ograniczenia dostêpnoci alko- sklepu lub baru do wejcia do tunelu lub do
n
 rehabilitacjê osób uzale¿nionych oraz holu, zgodnie z ustaw¹ o wychowaniu schodów (peronu).

Gdzie szukaæ pomocy?
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Raport z dzia³alnoci Policji

Liczby to nie wszystko

Policja w Piastowie: 723-65-13, 723-64-47

Kradzie¿e, w³amania do mieszkañ i pojazdów oraz nasilaj¹ca siê narkomania wród m³odzie¿y to g³ówne
przestêpstwa i problemy, z jakimi walczy piastowska Policja. Komendant Wojciech Janicki przedstawi³ radnym
raport z dzia³alnoci komisariatu i 25 funkcjonariuszy w
roku 2002.
W naszym miecie nie by³o w tym czasie ani jednego
zabójstwa czy rozboju z u¿yciem broni palnej, nikt nie zgin¹³ w
wypadkach drogowych, na gor¹cym uczynku z³apano 144
osoby, statystki wykrywalnoci przestêpstw (43,5%) stawiaj¹
Piastów na drugim miejscu w powiecie pruszkowskim. Komendant przyzna³ jednak, ¿e dla Policji wa¿niejsze jest subiektywne
poczucie bezpieczeñstwa mieszkañców, a z tym wci¹¿ nie jest
najlepiej. Dlatego Wojciech Janicki apeluje o wzajemn¹ pomoc
s¹siedzk¹ oraz zg³aszanie na komisariacie wszelkich przypadków ³amania prawa i odwa¿ne wystêpowanie w charakterze
wiadka.
Mapa niebezpiecznych miejsc w Piastowie nie zmienia siê 
wci¹¿ s¹ to blokowiska, parki, stacja PKP. Na dworcu czêsto
dochodzi do kradzie¿y na tzw. wyrwê. Kierowcy musz¹
uwa¿aæ na skrzy¿owaniach al. Wojska Polskiego, ul. Pi³sudskiego, ul. Warszawskiej i al. Tysi¹clecia.
Na pracê Policji pod koniec ub. roku mia³o równie¿ wp³yw

powstanie supermarketu TESCO.
Podobnie jak na targowisku, dochodzi
tam do kradzie¿y
kieszonkowych,
pojawiaj¹ siê fa³szywe banknoty. Niektórzy sprawcy s¹
zatrzymywani przez
ochronê obiektu, ale
w takich sytuacjach
i tak za ka¿dym
razem musi interweniowaæ Policja.
Nasila siê problem
narkomanii,
szczególnie wród
dzieci i m³odzie¿y z
Komendant Wojciech Janicki
gimnazjów i liceów.
Dealerzy pos³uguj¹ siê nowoczesn¹ technik¹, telefonami
komórkowymi, s¹ mobilni i bardzo trudno ich z³apaæ na gor¹n
cym uczynku.

7 marca 2003 roku odby³o siê w Piastowie spotkanie dotycz¹ce
mo¿liwoci poprawy bezpieczeñstwa miasta. Zaproszono na nie
doradcê przedakcesyjnego MSWiA bêd¹cego równoczenie przedstawicielem Ministerstwa Sprawiedliwoci Królestwa Holandii dr
Paw³a Mlickiego oraz podinspektora Andrzeja ¯wañskiego z Biura
Prewencji Komendy G³ównej Policji. W spotkaniu uczestniczyli:
burmistrz Zdzis³aw Brzeziñski i jego zastêpca Bernard Adamowicz,
przedstawiciele Policji powiatu pruszkowskiego z komendantem
powiatowym podinspektorem Albertem Psarskim i jego zastêpc¹
podinspektor Ma³gorzat¹ Choro, komendant komisariatu Policji
w Piastowie komisarz Wojciech Janicki i jego zastêpca starszy aspirant Artur Jakubiak, kurator s¹du rejonowego w Pruszkowie Wojciech Stanaszek oraz dyrektorzy szkó³ i przedszkoli, proboszczowie
tutejszych parafii, prezes spó³dzielni mieszkaniowej, kierownik przychodni zdrowia, inspektor do spraw przeciwdzia³ania alkoholizmowi
i radni. Spotkanie prowadzi³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Grzegorz Szuplewski.
Celem rozmowy by³o zapoznanie siê z wdro¿onymi w innych
miastach programami prewencyjnymi maj¹cymi na celu wzrost
poczucia bezpieczeñstwa obywateli i redukcjê zdarzeñ kryminalnych.
Dr Mlicki przedstawi³ funkcjonuj¹cy w niektórych miastach Holandii

program HALT, skierowany na walkê z chuligañstwem wród nieletnich. Za³o¿eniem tego programu jest alternatywny sposób karania
z³apanych chuliganów i wandali. Otrzymuj¹ oni szansê wyboru
pomiêdzy urzêdowym trybem postêpowania karnego a wykonywaniem prac spo³ecznie u¿ytecznych. Dotychczasowe wyniki takiego
postêpowania s¹ zachêcaj¹ce. Program ten wymaga jednak istotnego
zaanga¿owania i aprobaty lokalnej spo³ecznoci, bez których dzia³ania samej policji s¹ ma³o skuteczne. Podinspektor ¯wañski zapozna³
zebranych z programem Przyjazny Komisariat. W swoich za³o¿eniach ma on stwarzaæ petentowi przyjazn¹ atmosferê w kontakcie z
Policj¹. Miêdzy innymi zatrudniani s¹ psycholodzy, likwidowane
kraty, dba siê o wystrój wnêtrza komisariatów.
W dyskusji, która wywi¹za³a siê po wyst¹pieniach zaproszonych
goci przedstawiono aktualne problemy codziennej pracy piastowskiej Policji. Wiêkszoæ g³osów dotyczy³a ogromnych braków
finansowych i personalnych oraz niechêci spo³eczeñstwa do aktywnego wspomagania dzia³añ policjantów. Nale¿a³oby przede wszystkim skoncentrowaæ siê na lepszym skoordynowaniu dzia³añ Policji,
s³u¿b administracji samorz¹dowej i obywateli.

Fundacja seniorom

Nie jeste sam
W Piastowie rozpoczê³a pracê Fundacja Nie jeste sam, której podstawowym celem
jest udzielanie pomocy ludziom w podesz³ym wieku, zw³aszcza znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej oraz emerytom i rencistom. Za³o¿yciele fundacji
otworzyli dom dziennego pobytu, w którym seniorzy mogliby spêdziæ czas, porozmawiaæ,
zjeæ ciep³y posi³ek, rozwijaæ swoje zainteresowania oraz dzieliæ siê problemami
i radociami.
W dzisiejszych czasach coraz wiêcej ludzi w podesz³ym wieku znajduje siê w trudnej
sytuacji zarówno materialnej, jak i zdrowotnej. Najczêciej s¹ oni pozostawiani sami
sobie. Brakuje miejsc, w których samotni emeryci i rencici czuliby siê potrzebni, docenieni i zauwa¿eni - mówi Maria ¯urawska-Marciniak, prezes fundacji. Rada miasta w tym
roku przeznaczy³a ok. 20 tys. z³ na pomoc w uruchomieniu domu dziennego pobytu
prowadzonego przez fundacjê. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu
n
0-693 54 88 47.
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Rada Miejska uchwali³a:
1. Bud¿et miasta na 2003 rok.
2. Uchwa³ê w sprawie okrelenia wysokoci stawek
podatku rolnego.
3. Uchwa³ê w sprawie okrelenia wysokoci stawek
podatku od nieruchomoci na terenie Miasta Piastowa na
rok 2003 i zwolnieñ od podatku.
4. Uchwa³ê w sprawie podatku od posiadania psów.
5. Uchwa³ê w sprawie wzoru deklaracji na podatek od
nieruchomoci oraz wzoru informacji o nieruchomoci;
uchwa³ê w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny
oraz wzoru informacji o gruntach.
6. Uchwa³ê w sprawie zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pó³nocnej czêci miasta.
7. Uchwa³ê w sprawie regulaminu zaopatrzenia
w wodê i odprowadzenia cieków na terenie miasta.
8. Gminny program zapobiegania alkoholizmowi na

2003 rok.
9. Uchwa³ê w sprawie ustalenia liczby punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej
4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y, jak i w miejscu
sprzeda¿y oraz okrelenia zasad usytuowania na terenie
miasta miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych.
10. Uchwa³ê w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania op³at za kszta³cenie, pobieranych przez szko³y
wy¿sze i zak³ady kszta³cenia nauczycieli oraz ustalenia
specjalnoci i form kszta³cenia, na które dofinansowanie
bêdzie przyznawane w placówkach owiatowych prowadzonych przez miasto.
Rada wybra³a tak¿e Henryka Nowotniaka na przedstawiciela Piastowa w Zgromadzeniu Miêdzygminnego
Zwi¹zku Komunalnego z siedzib¹ w Pruszkowie.

Teksty uchwa³ znajduj¹ siê na stronie internetowej www.piastow.pl i w Urzêdzie Miejskim

Rada Miasta uchwali³a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pó³nocnej czêci Piastowa. Jest to realizacja za³o¿eñ rozwoju miasta, z którego w najbli¿szej przysz³oci znikn¹ tereny rolnicze. Na przedstawionym na rysunku terenie bêdzie mog³o powstaæ osiedle domków jednorodzinnych. Zamieszka tam w przysz³oci od 170 do 1300 osób. Uwaga: opublikowany w Biuletynie
rysunek nie mo¿e byæ postaw¹ ew. roszczeñ. Szczegó³owy rysunek planu mo¿na otrzymaæ w Urzêdzie Miejskim i znaleæ na
stronie internetowej miasta.
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Konkurs na naj³adniejszy ogród i
balkon Piastowa

Celem konkursu jest promocja najstaranniej utrzymanych posesji, balkonów i ogrodów. Do konkursu,
organizowanego przez Komisjê Ochrony rodowiska
Rady Miejskiej w Piastowie, mo¿na zg³aszaæ ogrody
przydomowe, osiedlowe oraz balkony w domach jednoi wielorodzinnych. Prosimy nie zg³aszaæ ogródków
dzia³kowych. Zg³oszenia mo¿na przekazywaæ osobicie, listownie b¹d telefonicznie do urzêdu miejskiego
w Piastowie mieszcz¹cego siê przy ul. 11 listopada
2, w terminie do 15 czerwca 2003 r.
Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone
w Biuletynie Informacyjnym oraz
w prasie lokalnej. Na zwyciêzców czekaj¹
nagrody i wyró¿nienia. Zapraszamy!
Szczegó³owych informacji udziela
pani Zofia Wit, tel 723 64 99 w. 5,
w godzinach pracy Urzêdu Miasta Piastowa.

Dop³aty do sadzonek
Rada Miasta Piastowa i Komisja Ochrony
rodowiska informuj¹ o mo¿liwoci zwrotu kosztów
wiosennych i jesiennych nasadzeñ rolin ozdobnych
dokonywanych przez mieszkañców Piastowa w 2003 r.
Zgodnie z regulaminem, dop³aty dotycz¹
wy³¹cznie mieszkañców miasta. Wysokoæ dop³aty
mo¿e wynosiæ maksymalnie 150 z³ dla osoby, która
dokona³a zakupu co najmniej trzech sadzonek rolin
ozdobnych: krzewów, krzewinek lub drzew. Wyp³ata
mo¿e nast¹piæ na podstawie przedstawionego
dokumentu zakupu, tj. faktury VAT i po
sprawdzeniu, czy rolina uwidoczniona na
fakturze zosta³a posadzona. Nie bêd¹
zwracane koszty nasadzeñ drzew i
krzewów owocowych. Szczegó³owych
informacji udziela pani Zofia Wit, tel 723
64 99 w. 5, w godzinach pracy Urzêdu
Miasta Piastowa.

Karnawa³ radoci
dla dzieci, m³odzie¿y, rodziców i przyjació³ Stowarzyszenia Dzieci Niepe³nosprawnych i ich Rodzin w Piastowie mia³ miejsce 22 stycznia w sali OSP. By³ Miko³aj - oczywicie z workiem pe³nym prezentów - i smaczny poczêstunek,
by³y tañce, wystêpy aktorów i sztukmistrzów. Wszyscy bawili
siê doskonale, tak¿e dziêki pomocy sponsorów: pañstwa
Sobczyków z cukierni przy ul. Dworcowej, sieci sklepów
AWAK, pañstwa Zalewskich z firmy SMAK PAL
z ul. Krakowskiej, sklepów: DELIKATESY z ul. £ukasiñskiego i ABC z ul. Warszawskiej oraz pañstwa Jaworskich
ze sklepu JAWOREK w Brwinowie. Specjalne podziêkowania nale¿¹ siê pani dyrektor Zdzis³awie Zieliñskiej oraz ca³emu
zespo³owi Miejskiego Orodka Kultury, który przygotowa³ atrakcje wieczoru.
n
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Wszystkim, którzy chcieliby wesprzeæ
Stowarzyszenie, podajemy nowy numer konta:
B.S. Pruszków 0/Piastów,
80161013-27.0.0.6-1-02-002105-01

BIULETYN INFORMACYJNY kwiecieñ 2003

Raport sportowy

Jaros³aw Kurdziel

Piastowskie Ligi Szkolne
Kolejnymi zawodami w ramach Piastowskich Lig Szkolnych
by³y Mistrzostwa Piastowa w unihokeju (po raz pierwszy) oraz
w tenisie sto³owym i siatkowce.
W unihokeju dziêki zaradnoci gospodarzy: SP 1 (podstawówki) i Gim. Nr 1 (gimnazja) uda³o siê przeprowadziæ emocjonuj¹ce zawody, mimo braku przepisowych band.
Pierwszymi w historii Mistrzami Piastowa zosta³y dzieci z SP 1
(formu³a koedukacyjna), wyprzedzaj¹c SP 4 i SP 3 oraz dziewczêta i ch³opcy (oddzielnie) z Gimn. Nr 1 przed Gimn. Nr 2.
Mistrzowie reprezentowali Nasze miasto na zawodach powiatowych, ktore w kat. ch³opcow wygra³o Gimnazjum Nr 1
z Piastowa, dziewczêta zajê³y 2-gie miejsce. Dodatkow¹
atrakcj¹ I-szych Mistrzostw Powiatu rozegranych w Gim. Nr 1
by³y wystêpy wspaniale przygotowanych cheerleaderek .
W zawodach gimnastycznych medalistami zostali:

Gim. Nr 2 3:0 i 3:0. W kwietniu gra m³odzie¿ z I-szych klas.
W punktacji ogolnej Ligi Szkó³ Podstawowych prowadzi SP 4
przed SP 2, SP 1 i SP 3.
W Gimnazjadzie jedynka prowadzi z
dwójk¹ 770 - 568.

UKS PIVOT

W minisiatkowce mistrzami zosta³y: SP 2 przed SP 1, SP 4 i
SP 3 - w kat. ch³opcow, oraz SP 2 przed SP 4, SP 3 i SP 1
 w kat. dziewcz¹t. SP 2 ju¿ niebawem bêdzie organizowaæ
Mistrzostwa Powiatu w kat. ch³opców.
W siatkówce gimnazjalnej. ch³opcy starsi z Gim. Nr 2 pokonali
Gim. Nr 1 3:0 i 3:0 a dziewczêta z Gim. Nr 1 wygra³y z

Tegoroczne propozycje zarz¹du klubu obejmuj¹: udzia³ w cyklicznych rozgrywkach
o mistrzostwo Mazowsza
oraz
w
ogólnopolskich turniejach koszykarek i koszykarzy z rocznika 1992 zorganizowanie
od marca treningów dla nowej grupy dziewcz¹t urodzonych w
1993 roku zorganizowanie w maju w ramach Dni Piastowa VII
turnieju koszykówki ulicznej Piastball 2003 w 5 kategoriach,
zorganizowanie jesieni¹ ogólnopolskiego turnieju UKS
w koszykówce zorganizowanie I Mistrzostw Powiatu w unihokeju (luty) uruchomienie od wrzenia nowej grupy unihokeistów zorganizowanie ligi gimnazjalnej w unihokeju (od
kwietnia).
Powy¿sza oferta obejmie razem oko³o 400 dziewcz¹t i ch³opców.

Oferta wakacyjna:

Zorganizowanie corocznego obozu: koszykarskiego dla trenuj¹cych dzieci (sierpieñ)
Zorganizowanie (czerwiec/lipiec) dla wszystkich chêtnych ju¿
po raz jedenasty: obozu wodno-skautingowego, z wykorzystaniem w³asnej metody wychowawczej, polegaj¹cej na kszta³towaniu u dzieci i m³odzie¿y takich cech niezbêdnych w ¿yciu,
jak: samodzielnoæ, samodyscyplina, umiejêtnoæ wspo³dzia³ania i wspo³istnienia w grupie, umiejêtnoæ rywalizacji  na podstawie zajêæ wodnych, terenowych i sportowych. Instruktorami
na obozie s¹ dowiadczeni absolwenci AWF bêd¹cy jednoczenie ratownikami wodnymi.
W ci¹gu 12 lat organizacji obozów aktywnie wypoczywa³o na
nich prawie 300 uczestników, wiêkszoæ wielokrotnie, nie tylko
n
z Piastowa.

11

�����������������������������������

��������������������
����������������������������

�������������������
�������

�������������������
����������� ���������������������������������������������������������
�������������������������������

��������������������
�����������
���������������������
����������������

������

������� �������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����
������� ���������������������������������������������������������������
������������

������������������������
��������������������
�������������������������
�������

����������������

����������������������������������������������������������������������
�������������������
������

� �����������

������������������������������������������
����������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������
������������������� ��������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������
��������������������� ���������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������� ����������������������������������������������
�����������������������������
�������������������������������������������������������
�������������
�������������������������������������������������������
��������������
�������������������������������������������� �������������
�������������������������������

��������������������������
������������������
������������

���������������������
�����������������
���������������
��������������������
����������������
�������������

����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������
����������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
������ ������������
����������������������������������������������������
������������������� ��������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������
������������������� ������������������������
�������������
�����������������������

��

������������������
��������������������
���������������
������������
������������������
������
���������������
����������������������
������������������������
���������
������������������
���������������
�������������
�����������������

