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Magdalena Czepkowska (lat 8) z pracowni małych form plastycznych Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie została
laureatką IV Powiatowego Konkursu Plastycznego na projekt kartki świątecznej „Boże Narodzenie 2003”, który odbył się
pod patronatem starosty powiatu pruszkowskiego, pani Elżbiety Smolińskiej. Do konkursu zgłoszono 559 prac z powiatu
pruszkowskiego, Milanówka i Grodziska Maz.
Magdalena zajęła I miejsce (ex aequo). Przejawia duże zdolności. Jej prace charakteryzują się oryginalnością wypowiedzi
plastycznej, zadziwiającym wyczuciem koloru i ekspresją barwy. Zapowiada się bardzo obiecująco. Gratulujemy!
Prezentujemy czarno-białą reprodukcję nagrodzonej pracy.

(Z)apłacisz
(T)o
(M)asz ...................... str. 3
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Jak państwo ogranicza możliwości rozwoju gminy

Tak krawiec kraje ...
W ciągu ostatnich lat grudzień był miesiącem
ostatecznego kształtowania się budżetu naszego
miasta. Od 1999 do 2002 r. Rada Miejska
podejmowała uchwałę budżetową na kilka dni
przed zakończeniem starego roku. Dzięki temu
mogliśmy rozpoczynać nowy rok z uchwalonym
budżetem. Niestety, tym razem będzie inaczej.
Opóźnienia w opracowaniu wskaźników
niezbędnych do określenia dochodów gminnych
budżetów przez Ministerstwo Finansów
spowodowało, że w tym roku samorządy nie
zdążą przyjąć budżetów na rok 2004. Warto w tym
miejscu przypomnieć, że taka sytuacja narusza art. 52.1 ust. 2 i 3 ustawy o
samorządzie gminnym.
Ktoś może zapytać: no i co złego wynika z faktu, że rada uchwali budżet
w przyszłym roku? Przecież i tak ta uchwała jest później wielokrotnie
zmieniana… Oczywiście można tak powiedzieć. Bezsprzecznie lepsza jest
jednak taka sytuacja, kiedy można spokojnie realizować zapisy budżetowe już
od początku roku. Wpływa to korzystnie m.in. na ważny z punktu widzenia
rozwoju gminy cykl realizacji dużych inwestycji miejskich, który z powodu
gąszczu przepisów biurokratycznych wydłuża się niemal z roku na rok.

To nie jest rewolucja…
…tak o nowym systemie finansowania samorządów, który
ma funkcjonować w przyszłym roku mówi Burmistrz Miasta,
Zdzisław Brzeziński. Mimo wcześniejszych obietnic
Ministerstwa Finansów, pieniędzy nie będzie dużo więcej, za
to zwiększy się liczba zadań, które musi wykonywać gmina.
Do tego dochodzą opóźnienia w płatnościach z budżetu
państwa. Z powodu opieszałości ministerialnych urzędników
wciąż nie znane są wszystkie dane, które pozwoliłyby nam
ułożyć plan przyszłorocznych dochodów i wydatków. Dlatego
budżet Piastowa na 2004 r. poznamy później niż zwykle.
Z szacunkowych wyliczeń wynika, że w przyszłym roku do
miejskiej kasy wpłynie 32 mln zł. Połowa będzie pochodzić ze
zwiększonego do niemal 36% udziału w podatku PIT płaconym
przez obywateli Piastowa. Wzrośnie też udział w podatku od

To prawda, że uchwałę budżetową trzeba poprawiać. Nie wynika to
jednak z faktu, że budżet jest źle czy zbyt pobieżnie przygotowany. Potrzeba
wielokrotnych zmian budżetu wynika przede wszystkim z opieszałości i
nierzetelności państwa w wywiązywaniu się z zobowiązań finansowych wobec
gmin, czyli w naszym przypadku wobec wspólnoty samorządowej Piastowa.
Wspólnoty samorządowej, a więc wszystkich mieszkańców Piastowa. Od kilku
lat gmina otrzymuje zaniżony udział w podatkach PIT (ok. 90% przewidywanej
kwoty), który jest głównym składnikiem naszych dochodów budżetowych.
Dodajmy do tego zaniżone kwoty subwencji i dotacji oraz nakładanie nowych
obowiązków bez zapewnienia odpowiednich środków na ich realizację.
Konsekwencją takiego postępowania są dwa szkodliwe zjawiska:
podważanie obowiązującego prawa przez nieprzestrzeganie Konstytucji RP
(m.in.: art. 1, art. 2, art. 15, art. 16, art. 165, art. 166, art. 167 ) i ustawy o
samorządzie gminnym (m.in.: art. 7.1, art. 8.1, art. 54.1) oraz powodowanie
narastającego zadłużania się gmin (w przypadku Piastowa na szczęście nie
mamy jeszcze do czynienia z sytuacją kryzysową). W sposób oczywisty odbija
się to na wysokości środków przeznaczanych na inwestycje w gminach, a
także wpływa na osłabienie ich zdolności kredytowej. Nie trzeba chyba nikogo
przekonywać, że władza w państwie sprawowana w ten sposób niewiele ma
wspólnego ze służbą społeczeństwu.
Więcej o budżecie Piastowa na 2004 r. napiszemy w kolejnym wydaniu
Biuletynu, który ukaże się już po przyjęciu tego dokumentu przez Radę
Miejską.
Grzegorz Szuplewski
Przewodniczący Rady Miejskiej
n

przedsiębiorstw, ale akurat w naszym mieście są to kwoty
symboliczne, w sumie około 120 tys. zł. Dostaniemy też
zwiększoną o ponad 10% subwencję oświatową. Niestety, to
koniec dobrych wiadomości. Znika subwencja drogowa, wzrastają
koszty utrzymania szkół, ponieważ Piastów przejął od powiatu
pruszkowskiego prowadzenie liceum. O prawie 1/3 spada dotacja
na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Oznacza to, na przykład,
że gmina musi ponieść koszty dodatków mieszkaniowych. –
Trzeba pamiętać, że jeszcze nigdy Ministerstwo Finansów nie
wypłaciło nam wszystkich obiecanych pieniędzy – mówi
Burmistrz. Dodaje, że zazwyczaj w transzach brakuje co dziesiątej
złotówki. Wydatki w przyszłym roku trzeba więc planować
oszczędnie. Prawdopodobnie do dyspozycji będzie 34,7 mln zł.
Z założeń przedstawionych radnym przez burmistrza wynika, że
wzrosną nieco wydatki inwestycyjne – do 13% – i jak zwykle
prawie połowę budżetu pochłonie oświata. Deficyt (razem
z zobowiązaniami z poprzednich lat) wyniesie ok. 4 mln zł. n

Rada miejska uchwaliła
•
• Rada udzieliła absolutorium burmistrzowi miasta Piastowa
z wykonania budżetu miasta Piastowa za 2002 r.
• Rada wyraziła zgodę na przejęcie od powiatu pruszkowskiego zadania polegającego na prowadzeniu przez miasto Piastów od roku szkolnego 2003/2004 Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie przy ul. 11 listopada 2A.
• Rada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach określonych od południa
ul. Dworcową, od północy ul. Szarych Szeregów, od zachodu ul. Gęsickiego i od wschodu ul. Tetmajera oraz pierwszą
część planu zagospodarowania przestrzennego południowej
części miasta (patrz str. 6).
• Ustalono nowe diety radnych Rady Miejskiej w Piastowie
(pierwsza zmiana od 1995 r.):
Przewodniczący RM – 1200 zł, ryczałt miesięczny,
Wiceprzewodniczący RM – 800 zł, ryczałt miesięczny,
Przewodniczący stałych komisji RM – 600 zł, ryczałt miesięczny,
Radni –120 zł za udział w sesji,
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Członkowie komisji RM – 120 zł za udział w posiedzeniu
komisji.
Wygasł mandat radnej Anny Prokopiuk (na skutek pisemnego zrzeczenia się). W okręgu wyborczym nr 3 w Piastowie
na miejsce Anny Prokopiuk wstąpiła kandydatka z listy
Praworządność-Samorządność, pani Luiza Jakubowska.
Na XIX sesji Rady Miejskiej w Piastowie wybrano w
wyborach tajnych nowych ławników z naszego miasta.
Rozpoczną oni pracę w sądach powszechnych od nowego
roku.
W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie: Sebastian Cichoń,
Maria Krysińska, Bożena Maciejewska, Maria Madej,
Lucjan Mickiewicz, Alicja Pieroszczuk, Izabela Ufnal i
Dorota Wojtkowiak
W Sądzie Pracy w Pruszkowie: Piotr Frydrycki, Bogusława
Galińska, Andrzej Makowski, Bogdan Olewiński, Stanisław
Piekarski, Piotr Radosz
W Sądzie Okręgowym w Warszawie: Elżbieta Borejko,
Urszula Falkowska, Tatiana Głowacka-Nowak, Piotr
Księżyk, Tomasz Lewandowski
W Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie:
Jerzy Derlatka, Jolanta Maliszewska, Irmina Głowacka n
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(Z)apłacisz (T)o (M)asz
Zarząd Transportu Miejskiego zażądał od władz
Piastowa 600 tys. złotych rocznie za utrzymanie linii 717
i 716. Zdaniem urzędników ZTM autobusy przynoszą
straty, a Warszawa nie chce pokrywać deficytu. Czy
w tej sytuacji grozi nam powrót do czasów, kiedy
jedynym publicznym środkiem transportu był pociąg?

Na razie autobusy będą kursowały tak jak dotychczas, udało
się bowiem wynegocjować porozumienie, które zostało już
zaakceptowane przez prezydenta Warszawy, Lecha Kaczyńskiego.
Piastów zapłaci 150 tys. złotych za pół roku, a w tym czasie, czyli
do czerwca 2004 r., linie będą monitorowane. – Sprawdzimy,

ile osób rzeczywiście jeździ do Warszawy, bo wydaje się, że
zarzuty o nieopłacalności są przesadzone – twierdzi burmistrz
Zdzisław Brzeziński. ZTM prawdopodobnie podzielił deficyt
linii podmiejskich na wszystkie gminy otaczające stolicę i nie
wziął pod uwagę rzeczywistego wykorzystania autobusów
i opłacalności kursów do naszego miasta. Mieszkańcy gmin
podwarszawskich ponoszą przecież większe koszty biletów
jednorazowych i okresowych niż warszawiacy. Czy grozi
nam likwidacja którejś z linii, jeśli ZTM wciąż będzie stawiał
wygórowane żądania finansowe? – Jest alternatywa, zgłaszają
się do nas prywatni przewoźnicy, którzy chcą uruchomić linie
z Piastowa do Centrum Warszawy – informuje burmistrz. Takie
rozwiązanie doskonale sprawdza się np. w Otwocku. – Jedyny,
ale istotny problem polega na tym, że w tych autobusach nie
obowiązują bilety okresowe. O wynikach negocjacji z ZTM
będziemy oczywiście informować.
n

Budujesz? Przeczytaj!
Z dniem 11 lipca 2003 r. weszła w życie zmiana ustawy - Prawo
budowlane regulująca właściwość organów w sprawach wydawania
pozwoleń na budowę, zgłoszeń budowy ogrodzeń, budowy przyłączy
kanalizacyjnych, wodociągowych i elektroenergetycznych.
Z dniem 1 stycznia 2004 r.
właściwym organem w tych
sprawach będzie starosta
powiatu
pruszkowskiego.
Wnioski o pozwolenie na
budowę należy składać w
Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie.
Wszelakiego
rodzaju
zawiadomienia o zakończeniu
robót budowlanych oraz o przystąpieniu do robót budowlanych
Dwie linie autobusowe łączą Piastów z Warszawą – korzysta
objętych pozwoleniem na budowę przeszły do właściwości
z nich wielu mieszkańców, czy to możliwe by były deficytowe?
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Pruszkowie,
ul. Drzymały 19/21.
W Urzędzie Miejskim w Piastowie
Uprzejmie informujemy mieszkańców Piastowa, iż zgodnie z wyjaśnieniami
pozostały
sprawy
związane
z
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wszystkie dowody osobiste
wydane przed 1 stycznia 2001 r. zachowują ważność do 31 grudnia 2007 r.
zagospodarowaniem terenu, takie jak
W związku z powyższym brak podstaw do stosowania sankcji karnych za
wypisy z planów zagospodarowania,
niedopełnienie obowiązku wymiany tych dokumentów w terminach określonych
decyzje o warunkach zabudowy, zmiany
w harmonogramie. Fakt wymiany dowodu osobistego powinien być zgłoszony w
sposobu użytkowania itp.
Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie
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Basen w centrum
Plan inwestycji miejskich na najbliższych kilka lat to dokument, który niebawem ma przyjąć Rada Miasta.
W dyskusji na ten temat radni na pewno wezmą pod uwagę opinie mieszkańców oraz uchwaloną „Strategię rozwoju miasta”. Zakłada ona wybudowanie
w ciągu kilku najbliższych lat m.in.
basenu, hali sportowej, sztucznego lodowiska oraz nowego ratusza.
Czy można wybudować to wszystko
w jednym miejscu? Okazuje się,
że tak. Śmiałą koncepcję zagospodarowania terenu między ulicami 11 listopada, Harcerską i al. Tysiąclecia rozważają właśnie władze miasta.
Basen to jedna z najbardziej oczekiArtystyczna wizja kompleksu sportowo-edukacyjnego w centrum Piastowa.
wanych inwestycji w Piastowie. Plany budowy
tego obiektu w najrozmaitszych lokalizacjach
wanie w przestrzeń ścisłego centrum Piastowa z zachowaniem
pojawiały się od kilku lat, ale dotąd wszystko kończyło się na
terenów zielonych.
marzeniach. Podstawowy problem to wielkie koszty budowy,
Największe wątpliwości budzi oczywiście koszt. Czy miasto
które byłyby znacznym obciążeniem dla nie największego bustać na inwestycję, na którą trzeba wydać ponad 30 mln zł (bez
dżetu miasta. Na razie zazdrościmy mieszkańcom Pruszkowa,
VAT)? Ta kwota to mniej więcej roczny budżet całego PiastoOżarowa czy Raszyna, którzy „na basen” mają kilka kroków…
wa… – Oczywiście nie uda się zbudować wszystkiego na raz –
W koncepcji opracowanej na zlecenie Urzędu Miasta Piastomówi burmistrz Zdzisław Brzeziński. – To przedsięwzięcie znawa przez architektów z firmy SEKOR wzięto pod uwagę nie tylkomicie się wpisuje w przyjętą przez Radę Miasta strategię rozko budowę pływalwoju miasta do roku 2015, która przewiduje budowę basenu, zeni
o wymiarach
społu szkół gimnazjum – liceum, rozwój infrastruktury sportoUrszula Prostko, przewodnicząca
12,5x25 m wraz
wej i rekreacyjnej, a nawet wybudowanie nowego ratusza. – PoKomisji Oświaty Rady Miejskiej:
z niecką do nauki
łączenie budynków o różnym przeznaczeniu w jeden kompleks
Uważam,
że
to
inwestycja
pływania,
zjeżzmniejsza koszty oraz pozwala pozyskać środki z różnych źróatrakcyjna i potrzebna w naszym
dżalniami
oraz
deł – dodaje autorka koncepcji, Marta Skorupska. – Nie musi to
mieście.
Utworzenie
zespołu
częścią rekreacyjbyć tylko budżet miasta, ale także środki np. z Totalizatora Sporgimnazjum – liceum jest korzystnym
ną, m.in. sauną
towego czy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, któpołączeniem etapów kształcenia
i solarium, ale takry wspiera projekty wykorzystujące ekologiczne źródła energii.
młodzieży. Część sportowa tego
że rozbudowę liCzęść pomieszczeń może być wynajmowana na cele komercyjkompleksu może służyć lekcjom
ceum o skrzydło
ne, np. na oddział jednego z banków.
WF i rozwojowi psychofizycznemu
z dziewięcioma saTrzeba także pamiętać o kosztach utrzymania obiektów.
uczniów. Projekt jest nowoczesny,
lami lekcyjnymi,
Mimo wielkiej popularności, żaden z basenów w okolicy w pełjego realizacja upiększyłaby centrum
remont istniejąceni na siebie nie zarabia. Projektanci szacują, że budżet miasta
naszego miasta. Bardzo poważnym
go budynku oraz
musiałby udźwignąć dodatkowe koszty funkcjonowania pływalproblemem jest koszt obiektu
budowę szatni dla
ni, szacowane na kilkaset tysięcy złotych rocznie. Z całą pewnoi obciążenie budżetu Piastowa.
potrzeb osób kością zdrowie, kondycja fizyczna uczniów piastowskich szkół
Jedynie pozyskanie znacznych
rzystających z loi wygoda mieszkańców warte są tych pieniędzy.
n
funduszy z zewnątrz sprawi, że
dowiska i boiska
inwestycja tej skali będzie realna.
do
koszykówki.
W miejscu istniejącego boiska asfaltoTomasz Sarnacki, przewodniczący Komisji Sportu Rady
wego powstałaby sztuczna ślizgawka funkcjonująca w sezonie
Miejskiej: To kosztowna inwestycja, ale sądzę, że stać nas
zimowym, która dzięki instalacji chłodzącej byłaby niezależna
na etapową budowę takiego kompleksu. Hala sportowa
od zmiennej aury i plusowych temperatur. Między szkołą a bai basen będą służyły uczniom gimnazjum i liceum
senem przewidziana jest hala sportowa z zapleczem, minibaroraz wszystkim mieszkańcom miasta. Bardzo ciekawą
kiem oraz miejscem na siłownię i salę do aerobiku. Dopełniepropozycją jest budowa boiska przyszkolnego, które
niem zespołu budynków byłby narożnik mieszczący nową siezimą staje się sztucznie mrożonym lodowiskiem. Byłby
dzibę Urzędu Miasta. Istniejący budynek administracyjny zoto jedyny tego typu obiekt w okolicy, który na pewno
stałby wyburzony, a dookoła kompleksu powstałyby parkingi.
przyciągnąłby zwolenników aktywnego wypoczynku.
Koncepcja przypadła do gustu radnym, którzy mieli okazję
zapoznać się z nią podczas jednej z sesji Rady Miasta. Podkreślano jej wszechstronność, dobrą lokalizację oraz wkompono4
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ANKIETA
Co powinno się zrobić w Piastowie w pierwszej kolejności? Jak podzielić środki z budżetu na inwestycje? Co jest
ważniejsze: remonty szkół, budowa dróg, basen? Teraz mogą Państwo wyrazić swoją opinię, a uwagi na pewno trafią
do radnych! Plan inwestycji miejskich na najbliższych kilka lat to sprawa, nad którą właśnie debatuje Rada Miasta.
Decyzja dotyczy całego Piastowa i wszystkich mieszkańców, więc nie można jej podjąć bez konsultacji. Podczas
dyskusji radni na pewną wezmą pod uwagę uchwaloną już „Strategię rozwoju miasta”. Zawiera ona listę niektórych
inwestycji, które powinny być zrealizowane lub dokończone do roku 2015. Są to: dokończenie kanalizacji sanitarnej,
zakład utylizacji odpadów stałych (projekt ponadmiejski), kanalizacja deszczowa wraz z oczyszczalnią i przepompownią,
oczyszczenie Konotopy – Utraty (projekt ponadmiejski), budowa cmentarza, ratusz z centrum usługowym (nowy obiekt)
z ew. lokalizacją komisariatu Policji, biblioteka multimedialna (nowy obiekt) z jednoczesną rozbudową zespołu szkół
obejmującego gimnazjum i liceum przy ul. 11 listopada, sztuczna ślizgawka sezonowa, budowa basenu (szerzej o tym
projekcie piszemy w tym numerze Biuletynu), rozbudowa i modernizacja przychodni zdrowia, monitoring miasta,
dom seniora, budowa budynku mieszkalnego dla 40–50 rodzin w ramach TBS, wykup gruntów i budowa dróg, ścieżki
rowerowe, targowisko – przeniesienie i modernizacja, rozbudowa i modernizacja stadionu PIAST, zagospodarowanie
terenów nad Żbikówką dla celów rekreacyjnych.
Prosimy o wymienienie najpilniejszej, według Państwa, inwestycji, którą należałoby zrealizować w Piastowie. Można
skorzystać z powyższej listy lub wpisać własne propozycje.
1
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Ankietę należy wyciąć z „Biuletynu” i przynieść lub przysłać do sekretariatu Urzędu Miasta
(ul. 11 listopada 2, 05-820 Piastów). Dziękujemy!

#

WWW w nowej szacie
Strona internetowa Piastowa istnieje już od pięciu lat, ale
ostatnio zmieniła swoje oblicze. Pod adresem www.piastow.pl
nowe jest właściwie wszystko - od wyglądu graficznego po
Biuletyn Informacji Publicznej, czyli bezpośredni dostęp do
najważniejszych faktów urzędowych i administracyjnych miasta.
Nowa strona to także źródło wiedzy i informacji praktycznych.
Repertuar kin czy godziny otwarcia bibliotek sąsiadują z
rozkładami autobusów i pociągów. Obok ciekawostka: na
terenie naszego miasta rośnie 150-letni dąb Bartuś. Głównym
autorem i projektantem strony jest informatyk, Piotr Szumny, ale
przy jej aktualizacji pomaga wiele osób reprezentujących różne
dziedziny życia Piastowa. Dzięki temu nie ma właściwie dnia
bez nowych informacji. Każdy z internautów może skomentować
poszczególne artykuły, jest też forum dyskusyjne, które
zyskało już stałych gości. Strona internetowa pomoże zarówno
mieszkańcom miasta, jak i władzom, bo interaktywność pozwala
na bieżąco reagować na problemy piastowian. Obecnie trwa, na
przykład, ożywiona dyskusja na temat długoletniego planu
inwestycji. Kiedy chcemy odpocząć od bieżących problemów,
można obejrzeć prezentowane na stronie zdjęcia, które pokazują
Piastów, jakiego nie znamy lub nie dostrzegamy na co dzień.
Specjalne miejsce zajmują archiwalne numery „Biuletynu
Informacyjnego”.
c.d. na stronie 6

Opinie internautów
www.piastow.pl
EWA:

Dla mnie najważniejsze są ścieżki rowerowe!
Chcę jeździć bezpiecznie i pozwolić na
jeżdżenie rowerem mojemu dziecku.
Miroy: Moim zdaniem, najważniejsze są inwestycje w
infrastrukturę (głównie remonty i utwardzenie
dróg, budowa chodników itd.) Nasze miasto
położone jest 12 km od centrum europejskiej
stolicy, a wciąż wiele ulic przypomina
wiejskie dróżki.
lemia: Co robić w Piastowie w wolnym czasie w
weekendy czy długie, zimowe wieczory?
Zamiast siedzieć na trzepaku, może pójść na
wymarzony basen?
Profesor: Może inwestycja w istniejące boisko piłkarskie
w okolicach ulic Żókiewskiego i Sowińskiego?
Tak dużo młodzieży chciałoby kopać piłkę na
dobrze utrzymanej murawie piłkarskiej, tak jak
ich rówieśnicy w innych krajach.
5
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c.d. ze strony 5
Już teraz ze strony www.piastow.pl
można pobierać wzory dokumentów
urzędowych. Sukcesywnie przybywa
informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej, w kótrym można np. na
bieżąco śledzić przetargi oraz prace
Rady Miejskiej. Wkrótce - jak
zapewnia
zastępca
burmistrza
Ryszard Wojciul - kiedy zostanie
zrealizowany projekt „Elektroniczny
Urząd”, wiele spraw będzie można
załatwić przez Internet, bez
wychodzenia z domu. Przedtem
muszą się zmienić nie tylko nasze
przyzwyczajenia, ale także m.in.
ustawa o opłacie skarbowej,
ponieważ w sieci nie da się nakleić
znaczka na dokument :)
n

Nowa trasa, nowe osiedle
Najwcześniej za dwa lata rozpoczną się prace przy budowie
trasy AK, która może radykalnie zmienić życie wielu
piastowskich kierowców. Jak widać na załączonym planie, ma
ona połaczyć węzeł autostrady A2 w Konotopie z istniejącą
już wewnętrzną obwodnicą stolicy. Będzie to trasa szybkiego
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ruchu, z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami, na terenie Warszawy
poprowadzona głównie wykopem. Projekt jest krytykowany przez
mieszkańców Bemowa, ale prawdopodobnie nie powstrzyma to
jego realizacji. Władze Piastowa starają się, by projekt węzła
Konotopa uwzględniał także przedłużenie al. Wojska Polskiego
i włącznie jej do nowego
układu komunikacyjnego. Na
rozstrzygnięcia trzeba jeszcze
poczekać, ponieważ wciąż nie
wiadomo, jaki charakter będzie
miała droga prowadząca od
Konotopy na południe. Przy
uchwalaniu nowego planu
zagospodarowania południowej,
dotąd rolniczej części Piastowa,
wzięto pod uwagę korytarz,
którym być może pobiegnie
warszawski
odcinek
A2.
Z informacji agencji budowy i
eksploatacji wynika, że zostanie
on zagospodarowany do 2008
roku.
Najprawdopodobniej
autostrada (lub trasa szybkiego
ruchu) zostanie poprowadzona
na tym odcinku w wykopie,
m.in. pod torami linii Warszawa
- Skierniewice. Byłoby to
znacznie
mniej
uciążliwe
dla mieszkańców osiedla,
które powstanie na granicy
Piastowa i Ursusa. Założenia
planu, który jest w tej chwili w
trakcie uchwalania, przewidują,
że powstanie tam osiedle
domków jednorodzinnych i
kilka wyższych budynków
wielorodzinnych - w sumie
mieszkania dla ok. 3,5 tys.
osób.
n
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Inwestycje 2003

Objazdy do maja
W poprzednim numerze Biuletynu opublikowano załącznik
inwestycyjny do uchwały budżetowej, zawierający opis
inwestycji miejskich zaplanowanych na bieżący rok. Prawie
wszystkie udało się już zakończyć,
choć w niektórych miejscach prace
jeszcze trwają. Największe utrudnienia
są związane z remontem skrzyżowania
al. Piłsudskiego i ul. Sowińskiego.
Objazdy ulicami Wysockiego i
Dąbrowskiego będą funkcjonować
co najmniej do maja 2004 r. Piastów
współpracuje w tym zakresie z
powiatem pruszkowskim. Niestety, nie
wszystkie założone wcześniej terminy
zostały dotrzymane przez starostę.
Ulica Sowińskiego będzie miała nową
nawierzchnię i dodatkowy pas dla
skręcających w al. Wojska Polskiego.
Na remont, przebudowę i montaż
sygnalizacji czeka skrzyżowanie - jedno
z najbardziej zatłoczonych w mieście.
W przyszłości podobne inwestycje będą mogły być
realizowane szybciej, ponieważ Rada Miejska zdecydowała

Sport-edukacja-uśmiech
„Dokładajcie wszelkich starań, kształcąc serce - cnotami,
umysł - naukami, ciało - ćwiczeniami” - apelował już przed
ponad dwustu laty ks. Stanisław Konarski. W tym przesłaniu
jeden z czołowych XVIII-wiecznych reformatorów szkolnictwa
i twórców Komisji Edukacji Narodowej zawarł komplementarne
spojrzenie na połączenie procesu edukacji, wychowania i
aktywności fizycznej.
W Piastowie chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć rolę
aktywności fizycznej i profilaktyki zdrowotnej dzięki znalezieniu
w 2004 r. odpowiednich form sportowych i przedstawieniu
pewnych propozycji mieszkańcom naszego miasta.
Rok 2004 został ogłoszony w Unii Europejskiej rokiem
EDUKACJI poprzez SPORT. Mamy nadzieję, że w budżecie
miasta znajdą się odpowiednie środki finansowe na wsparcie
przedstawionych niżej propozycji. Najważniejsza jest jednak
chęć uczestniczenia w tych imprezach szerokiej grupy
mieszkańców naszego miasta oraz podjęcie się realizacji tych
zadań przez organizacje i stowarzyszenia działające na jego
terenie.
Przedstawiając planowane w 2004 r. na terenie Piastowa
zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, należy wyraźnie
zaznaczyć, że są to tylko propozycje, które muszą być
zaakceptowane przez radnych naszego miasta i burmistrza
Zdzisława Brzezińskiego.
• Dni Piastowa na sportowo, planowany termin 1-3 maja lub 8-9
maja
• Olimpiada dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych,
planowany termin 29 maja lub 5 czerwca
• Liga piastowska szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, rok
szkolny 2003/2004
• Sportowe ferie - 2 tygodnie, 1-14 lutego
• Sportowe lato - 2 tygodnie, 28 czerwca - 11 lipca

o przejęciu od powiatu zarządu nad drogami powiatowymi
na terenie Piastowa, co pozwoli uniknąć długich procedur
administracyjnych, choć będzie dodatkowym obciążeniem dla
budżetu miasta.
Boisko przy szkole podstawowej nr
1 zostało ogrodzone. W 2005 roku to miejsce
zmieni się nie do poznania. Do połowy
sierpnia ma tam powstać 200-metrowa
bieżnia, skocznia w dal oraz boisko ze
sztuczną trawą. Koszt całego przedsięwzięcia
szacowany jest na około 600 tysięcy zł.
Zakończyła się rozbiórka budynku
przy ul. 11 listopada 8. Rozstrzygnięty został
już przetarg na budowę w tym miejscu nowej
świetlicy socjoterapeutycznej. Początkowo
zakładano remont istniejącej budowli,
ale okazało się, że jej stan techniczny jest
katastrofalny, dlatego obiekt powstanie od
podstaw.
O tym, jakie projekty Rada zatwierdzi
do realizacji w przyszłym roku szczegółowo
napiszemy w następnym numerze „Biuletynu”.
n

Andrzej Banasiak
inspektor ds. kultury fizycznej i sportu w UM w Piastowie
• Wrzesień 2004 miesiącem zdrowia i aktywnego wypoczynku
- imprezy w każdą sobotę miesiąca
• Mistrzostwa szkół piastowskich w biegach otwartych pierwsza sobota października, organizator UKS „Czwórka”
• Organizacja akcji „Bieg po zdrowie” - w każdą sobotę, maj czerwiec, wrzesień - październik, organizator UKS „Czwórka”
• Piastowska liga siatkówki, październik - kwiecień, organizator
ZSO, J. Górski
• Turniej koszykówki UKS-ów z województwa mazowieckiego
- ostatnia sobota i niedziela listopada, organizator UKS „Pivot”
• Turniej halowej piłki nożnej UKS-ów i klubów z województwa
mazowieckiego, roczniki 12-13 lat i 14-15 lat, druga sobota i
niedziela stycznia i grudnia, organizator MKS „Piast”
• Mistrzostwa Piastowa w tenisie ziemnym - ostatnia sobota i
niedziela września, organizator PT Tenisowe
• Mistrzostwa Piastowa w pływaniu rodzinnym - maj 2004
• Konkurs wiedzy o kulturze fizycznej i sporcie - maj 2004,
organizatorzy - wszystkie szkoły na terenie miasta Piastowa. n
Od ponad 3 miesięcy piastowcy policjanci korzystają
z nowego radiowozu. Został on zakupiony wspólnie
przez Urząd Miasta i Komendę Główną Policji.
Przy okazji
prezentacji
nabytku
przypominamy
numer
piastowskiego
komisariatu:
723-64-47
7
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Sporty „zimowe”
MUKS „PIVOT”
Trwa sezon zawodów halowych, w których
uczestniczą młodzi sportowcy zrzeszeni w
klubie. W odbywających się mistrzostwach
Mazowsza w koszykówce dziewcząt i chłopców
z rocznika `92 obie nasze drużyny należą do
czołówki i wygrywają większość meczów.
Chłopcy mają bilans 8 do 1, a broniące
mistrzostwa z poprzedniego sezonu „Pivotki”
4:2. W turniejach ogólnopolskich, które odbyły
się w przypadku dziewcząt w październiku, a
chłopców - w grudniu, oba zespoły zajęły
III miejsce.
Pierwszy mecz rozegrały trenujące od kilku
miesięcy dziewczęta z rocznika `93. Po
emocjonującym meczu wygrały z koleżankami
UKS 4 Ursus 32 - 27.
Drużyna chłopców w unihokeju (rocznik `8889), która przygotowuje się do Mazowieckich
Igrzysk
Szkolnych,
wygrała
swoje
dotychczasowe mecze. Młodsi zawodnicy

Jarosław Kurdziel,
Prezes MUKS „Pivot”
(rocznik `90) na razie się uczą i podpatrują
starszych kolegów, od których dostali w meczu
kontrolnym srogą lekcję.
W marcu MUKS „Pivot” organizuje ligę
unihokejową GHL dla wszystkich chętnych
drużyn reprezentujących swoje klasy z obu
gimnazjów. Zapisy do rozgrywek odbędą się w
lutym w siedzibie klubu (gimnazjum nr 1).
Piastowskie Ligi Szkolne
We wrześniu ruszyła X-ta jubileuszowa edycja
Piastowskich Lig Szkolnych, czyli Ligi Szkół
Podstawowych oraz Gimnazjady. W obu
imprezach rozegrano już zawody w 26
kategoriach medalowych (łącznie do czerwca
będzie ich 76). Na razie prowadzą broniąca
tytułu mistrza szkoła podstawowa nr 4 przed SP
1, SP 2 i SP 3 oraz gimnazjum nr 1 przed
„dwójką”. Młodzież, która bierze udział w
zawodach, walczy o prestiż i nagrody nie tylko
dla siebie, ale także dla swojej szkoły.
Wyniki Piastowskich Lig Szkolnych
znajdują się na stronie internetowej Piastowa. n

Przewodnicz¹cy Rady
Miasta

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

tel. 723 65 34.

W Miejskim Ośrodku Kultury

Wdzięk i gracja
Pani Anetta Mizielska-Trzcińska, absolwentka
Warszawskiej Szkoły Baletowej, prowadzi
zajęcia z tańca klasycznego do muzyki Piotra
Czajkowskiego i Johanna Straussa. Do Szkoły
Tańca, Wdzięku i Gracji dwa razy w tygodniu
uczęszczają dzieci w wieku od 5 do 9 lat.
Celem zajęć jest uświadomienie dzieciom,
jak ważną rolę odgrywa ruch, który jest
nierozerwalnie związany z życiem ludzkim, a
jednocześnie stanowi podstawowy składnik
tańca. Przez ruch - taniec można odzwierciedlić
własną codzienność, osobowość, myśli oraz
uczucia. Każdy, choćby najmniejszy, sukces
dziecka w zespole czy układzie tanecznym
dodaje mu wiary w siebie i uświadamia celowość
wcześniejszych, długich i mozolnych godzin
ćwiczeń.
Zapraszamy dzieci z poczuciem rytmu, o
zgrabnej sylwetce i miłej aparycji do poznania i
zgłębienia arkanów sztuki baletowej.

Okruszku mały
Zapachu maleńki
W oczach masz świat cały
Nieznany a wielki
Jesteś miłością
Wspólnota Światło - Życie przy parafii
Chrystusa Króla Wszechświata zaprasza
na spektakl p.t.

Niech się rodzi
zawsze w nas...
wystąpią dzieci i młodzież z oazy
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą
pośpiewać kolędy Nowo Narodzonemu
i którzy nie chcą zmarnować
Świąt przed telewizorem
Spotkajmy się 26 grudnia
o godz. 19.00 w kościele
przy ul. Ogińskiego 41 w Piastowie
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