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1 września rok szkolny rozpoczęło ponad
2500 uczniów szkół prowadzonych przez
miasto: czterech podstawowych, dwóch
gimnazjów i Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza. Uczniowie LO
w przyszłym roku przystąpią do nowej matury.
Wymagane ustawowo nauczanie 6-latków
w zerówkach w Piastowie funkcjonowało już
od dawna.
Problemem jest z pewnością brak wystarczającej liczby miejsc w przedszkolach dla
młodszych dzieci. W tym roku trzeba było odrzucić 105 wniosków. – Nie wynika to z demografii, bo nie przybyło nam aż tylu dzieci, ale ze zwiększającej się mody i niekiedy
konieczności wysyłania pociech do przedszkola – wyjaśnia Danuta Oleś z Zespołu
Obsługi Placówek Oświatowych. Sytuację
tylko trochę poprawi planowana rozbudowa przedszkola przy ul. Lelewela i otwarcie
nowej placówki prywatnej na plebani parafii
M.B. Częstochowskiej, gdzie jak dotąd jest...
tylko troje przedszkolaków. O 4% wzrosły od
września opłaty w miejskich przedszkolach:
ze 148 zł do 154 zł za pierwsze dziecko. Jeśli
ktoś przyprowadza także drugą pociechę, zapłaci za nią 103 zł (dotąd 100 zł). Opłata za
trzecie dziecko nie zmieniła się i wynosi 50 zł.

Przyszłość „Nansena”
Rada Miejska w Piastowie wyraziła zgodę na
przejęcie od powiatu pruszkowskiego Zespołu
Szkół im. Fridtjofa Nansena i upoważniła
Burmistrza do zawarcia odpowiedniego porozumienia ze starostą. Zdzisław Brzeziński,
przeprowadził negocjacje. W tej chwili wiadomo, że powiat byłby gotów przekazać miastu nieruchomość przy ul. Namysłowskiego
(budynek „Nansena”), ale wyklucza oddanie gruntów i budynków użytkowanych przez
LO im. A. Mickiewicza. Zdaniem Burmistrza
Zdzisława Brzezińskiego w Piastowie powinny działać dwie szkoły ponadgimnazjalne,
ale budżetu gminy nie stać na prowadzenie
oświaty w tak dużym wymiarze.
cd. oraz komentarze na stronie 2

ODDAJ KREW
w hołdzie

Powstańcom

Więcej na stronie 9
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Urszula Prostko,

Tomasz Osiński,

Komisja oświaty, podobnie jak inne komisje Rady
Miasta, analizuje budżet szczególnie w zakresie środków
przeznaczonych na prowadzenie placówek oświatowych.
W związku z tym, że wydatki na oświatę stanowią znaczną
część budżetu miasta, znalezienie rezerw w jego ramach
jest szczególnie ważne. Ma to również związek z intencją
przejęcia przez Piastów w roku szkolnym 2004/05 Zespołu
Szkół im. F. Nansena. Gmina jako organ prowadzący
podjął we współpracy z dyrektorami szkół działania
oszczędnościowe. Oszczędności mogą się jednak okazać
niewystarczające, ponieważ do tej pory nie wiadomo, ile
wynosi budżet zespołu szkół.
Jest to sytuacja szczególnie trudna dla władz miasta,
które nie chcą pozwolić na likwidację szkoły średniej, ale
także mają świadomość, jak znacznie jej przejęcie obciąży
budżet. Władze rozważają także to, jaki wpływ będzie miała
ta decyzja na budżet pozostałych placówek oświatowych,
których prowadzenie jest zadaniem samorządu.
Należy podkreślić, że oświata piastowska dzięki
przeznaczanym na nią nakładom osiąga bardzo dobre wyniki
w wielu dziedzinach (olimpiady, konkursy, sprawdziany,
egzaminy, wyniki nauczania), a ograniczenia budżetowe
mogą pogorszyć jej funkcjonowanie.
Przewodniczący Rady Miasta w pismach kierowanych
do starostwa powiatowego proponował współpracę Rady
Miasta i komisji oświaty w zakresie uzgodnień dotyczących
zespołu szkół. Sprawą wiodącą dla miasta jest przejęcie
szkół średnich wraz z ich majątkiem, ponieważ tylko
wtedy byłoby możliwe ich prowadzenie. Komisja oświaty
nadal deklaruje chęć współpracy w celu rozwiązania tych
problemów.

Powiat musi brać pod uwagę sieć szkół w CAŁYM powiecie,
a nie tylko w poszczególnych miastach i gminach.
Problem ze szkołami jest spowodowany głównie
demografią. Aktualnie „Nansen” istnieje – w tym roku
przeprowadzono nabór do trzech klas (jedna w liceum
profilowanym oraz dwie w ogólnokształcącym). Od strony
formalnej trwa spór związany z negatywną opinią kuratora
oświaty dotyczącą zamiaru likwidacji szkoły. Zdaniem
zarządu powiatu oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu, uzasadnienie decyzji kuratora było ogólnikowe
i nieprecyzyjne. Na razie szkoła funkcjonuje i ciągle toczą się
rozważania dotyczące jej przyszłości.

przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Piastowie:

Stypendia Burmistrza
Dwanaście dziewcząt i trzech młodzieńców otrzymało stypendia Burmistrza Miasta za najlepsze wyniki w nauce. Uczniowie ze wszystkich piastowskich szkół podstawowych i gimnazjów mogli jechać na wakacje bogatsi o 700 zł i nagrody rzeczowe. W tym roku po raz pierwszy stypendystą został także absolwent Liceum im. Adama Mickiewicza – otrzymał 900 zł. Burmistrz Zdzisław Brzeziński, wręczając wyróżnienia najlepszym
uczniom, stwierdził, że wydatki gminy na oświatę, przekraczające połowę budżetu miasta, przynoszą efekt w postaci znakomitych wyników edukacyjnych. Przypomniał, że w rankingu szkół
podstawowych sporządzonym na podstawie testu szóstoklasistów, a opublikowanym przez „Życie Warszawy” z 23 czerwca
br. piastowskie placówki wypadły znakomicie – pierwsze miejsce
w powiecie pruszkowskim i jedno z najwyższych w województwie zajęła Szkoła Społeczna nr 85 z ul Bohaterów Wolności, a
na piątym, szóstym i siódmym miejscu znalazły się kolejno: SP
nr 3 z al. Tysiąclecia, SP nr 1 z ul. Brandta i SP nr 4 z ul. Żbikowskiej. Burmistrz dał jednocześnie do zr ozumienia, że wkrótce
trzeba będzie szukać oszczędności w oświacie. Wszystkim wydatkom w tym zakresie przygląda się teraz Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej.
n

członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego:

Józef kard. Glemp

Honorowym Obywatelem Piastowa
Ks. kardynał Józef Glemp urodził się 18 grudnia 1929 roku
w Inowrocławiu. Lata dziecięce i młodość spędził w miejscowości Rycerzewo koło Inowrocławia. Do wybuchu II wojny światowej ukończył cztery klasy szkoły powszechnej w Kościelcu Kujawskim, a podczas okupacji niemieckiej pracował przymusowo
w niemieckim gospodarstwie rolnym.
Po maturze wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Tam odbył dwuletnie studia filozoficzne, a studia teologiczne kontynuował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1956 roku w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie.
Studiował na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie,
i uzyskał doktorat obojga praw. 1 grudnia 1967 roku rozpoczął pracę w Sekretariacie Prymasa Polski w Warszawie, stając
się jednym z najbliższych współpracowników i domowników
kard. Stefana Wyszyńskiego.
4 marca 1979 roku ks. prałat Józef Glemp został mianowany
biskupem ordynariuszem diecezji warmińskiej. 7 lipca 1981 roku
ks. biskup Józef Glemp został mianowany przez papieża Jana
Pawła II arcybiskupem metropolitą warszawskim i gnieźnieńskim, Prymasem Polski. Po reorganizacji struktur Kościoła
w Polsce w marcu 1992 roku ks. kardynał Józef Glemp pozostał
arcybiskupem metropolitą warszawskim, zachowując godność
Prymasa Polski jako kustosz relikwii św. Wojciecha. Przypominając o niezrealizowanym postanowieniu twórców Konstytucji
3 Maja, zainicjował budowę świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie jako wotum narodu polskiego za dar odzyskanej wolności. n

Uroczystość wręczenia Honorowego Obywatelstwa. Od lewej: ks.kard. Jozef
Glemp, Przewodniczący RM Grzegorz Szuplewski, burmistrz Zdzisław Brzeziński
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Węzeł za miedzą
Za klika lat do granic Warszawy i Piastowa dotrze
autostrada A-2, która docelowo ma łączyć wschodnią
i zachodnią granicę Polski. W tej chwili w Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad trwają intensywne
prace planistyczne. Rysunek poniżej przedstawia schemat
projektowanego układu autostrady i dróg ekspresowych
w okolicach Piastowa. Z pewnością nie będzie bezpośredniego
połączenia piastowskiego układu drogowego z węzłem
autostradowym na Konotopie. Oznacza to znaczne ograniczenie
ruchu tranzytowego przez miasto, a tym samym zmniejszenie
uciążliwości dla mieszkańców. Piastowscy kierowcy będą mogli
wjechać na A-2 i drogi ekspresowe przez jeden z projektowanych
węzłów drogowych usytuowanych na styku z Al. Jerozolimskimi
w rejonie Michałowic, trasą „poznańską” w Morach oraz
węzłem autostradowym „Pruszków” na Żbikowie. Wszystkie
trasy szybkiego ruchu w rejonie Warszawy będą bezpłatne.
W tej chwili ważą się losy przebiegu obwodnicy stolicy,
zwłaszcza odcinka południowego, przez Ursynów. Dlatego
na naszym rysunku ta trasa także zaznaczona jest jedynie
schematycznie.

Władze Miasta zgłosiły do tego wstępnego opracowania
szereg krytycznych uwag i postulują m.in.:
• korektę, niezgodnego w tej chwili z miejscowym planem zagospodarowania, przebiegu autostrady w pobliżu granic Piastowa
i terenów zabudowanych zamiast przez leżące tuż obok pola;
• poprowadzenie projektowanej wzdłuż autostrady drogi do
ul. Warszawskiej a nie ul. Północnej, by ruch lokalny także skierować poza granice miasta;
• przeprojektowanie zbyt wąskiego wyjazdu z Piastowa na północ poprzez wiadukt nad autostradą.

SKM coraz bliżej, autobusy bez zmian
Do Śródmieścia w kilkanaście minut, szybkim, klimatyzowanym i monitorowanym nowoczesnym wagonem Szybkiej Kolei
Miejskiej? Z jednym, wspólnym biletem ZTM? Realizacja tej
wizji jest coraz bliższa. Prezydent Warszawy obiecuje, że już pod
koniec przyszłego roku, początkowo na trasę Falenica – Warszawa Zachodnia, wyjadą odnowione wagony w 6 składach – właśnie został ogłoszony przetarg na ich dostawę. Spółkę SKM, która chce być operatorem linii, tworzą w tej chwili: Metro, Tramwaje Warszawskie oraz miasto Warszawa. Rozpatrywana jest
także koncepcja budowy nowych przystanków, m.in. na Niedźwiadku. Stacje już istniejące przejdą w zarząd gmin, które mają
zadbać o bezpieczeństwo, czystość i parkingi.
Docelowo, na trasie Grodzisk – Warszawa – Otwock pociągi mają kursować co 15 minut. W tej chwili z linii PKP korzysta
ok. 2800 mieszkańców Piastowa na dobę.
W związku z tym, że Warszawa chce ponosić koszty zakupu taboru, takie miasta, jak Piastów, nie muszą obawiać się ogromnych
kosztów przedsięwzięcia. Trzeba jednak liczyć się z tym, że włączenie SKM do jednolitego systemu biletowego może oznaczać
konieczność pokrywania deficytu w transporcie zbiorowym – podobnie jak jest z autobusami. W tej chwili budżet Piastowa dopłaca 21 tys. złotych miesięcznie do linii 716 i 717. W zamian za to
mieszkańcy mogą mieć pewność, że połączenia nie będą likwidowane ani nie zmniejszy się częstotliwość kursowania autobusów. n
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Znamy już laureatów konkursu
na najpiękniejszy ogród i balkon
Piastowa.
Komisja Środowiska Rady Miejskiej w składzie Urban Dybowski
(przewodniczący) oraz Henryk
Nowotniak, Jerzy Derlatka, Tomasz Sarnacki i Wojciech Szwarc
przyznała I nagrodę państwu Romanie Senderowicz i Stefanowi Szczechowiczowi – właścicielom ogródka przy ul. Powstańców Warszawy. II miejsce zajęli Elżbieta i Szczepan Madejowie
z ul. Dworcowej orazAnna Oziębała
z ul. Tetmajera. Laureatką III nagrody została Jadwiga Niedziela z al. Krakowskiej. W kategorii balkonów i tarasów specjalne
wyróżnienie wręczono Marii Falkowskiej z ul. Staszica. Na zdjęciu: zdobywcy pierwszej nagrody, razem z wnuczką, w swoim
ogrodzie.
n

W MOIM OGRODZIE....

Czystość wokół nas
Rada Miejska uchwaliła nowy regulamin utrzymania czystości w mieście. Najważniejsze punkty to: obowiązek usuwania odpadów z terenu nieruchomości co najmniej raz na
6 tygodni, podpisanie w tym celu umowy z firmą wywozową i obowiązek przechowywania przez rok dowodów zapłaty za tę usługę.
Mieszkańcy są zobowiązani do sprzątania śmieci oraz śniegu
i lodu na chodnikach przed swoimi posesjami. Właściciele psów
i innych zwierząt domowych powinni sprzątać po swoich pupilach na klatkach schodowych oraz ulicach, chodnikach, parkach
i skwerach. Po wejściu w życie regulamin stanie się prawem
miejscowym i może być egzekwowany przez policję.

Ochrona środowiska
Większość terenów w mieście jest już skanalizowanych (niestety, ponad 1000 gospodarstw wciąż korzysta z szamb, głównie
z powodu kosztów przyłączy), działa nowoczesna oczyszczalnia
ścieków w Pruszkowie, która obsługuje również Piastów.
Zagospodarowanie przestrzenne

Miejsce dla inwestorów
Niebawem
powstanie
nowy
miejscowy
plan
zagospodarowania przestrzennego „przemysłowej” dzielnicy
Piastowa, czyli obszaru między ulicą Warszawską, Hallera,
torami PKP i granicą z Pruszkowem.
Tereny Zakładów Akumulatorowych, a zwłaszcza Stomilu,
który systematycznie wyprzedaje swój majątek, mogą być bardzo
atrakcyjne dla inwestorów. Plan ułatwi im życie i tworzenie
nowych miejsc pracy, a jednocześnie pozwoli kontrolować rodzaj
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W ciągu ostatnich 10 lat z krajobrazu zniknęła większość kotłowni węglowych, funkcjonuje też automatyczna stacja monitorowania zanieczyszczeń powietrza. Z jej pomiarów (dostępnych
także na stronie www.piastow.pl) wynika, że problemem staje
się wysoki poziom spalin. Trudno się dziwić – tylko przez wiadukt przejeżdża ponad 22 tysiące samochodów na dobę. Za kilka
lat tuż przy granicach miasta pojawi się autostrada i trasa szybkiego ruchu, co wpłynie na poziom spalin i emisję hałasu.
Po każdej ulewie widać inny kłopot: brak sprawnej kanalizacji
deszczowej. W przyszłości sytuację poprawi budowana oczyszczalnia wód opadowych. Piastów uczestniczy także w tworzeniu
w Pruszkowie punktu segregacji odpadów.
Wciąż wielu mieszkańców nie ma indywidualnych umów na
wywóz śmieci. Niestety, często oznacza to, że ich nieczystości
lądują na dzikich wysypiskach. Pracownicy referatu ochrony
środowiska sukcesywnie sprawdzają, czy wszystkie gospodarstwa korzystają z usług MPO lub firm świadczących podobne
usługi.
n
i przeznaczenie powstającej zabudowy. Bardzo istotne będzie
zmodyfikowanie przebiegu ul. Poniatowskiego i bezpośrednie
skomunikowanie całego terenu z ul. Warszawską. Uchwalenie
planu stwarza także nadzieję na zagospodarowanie terenów
wokół wiaduktu, które wciąż ani nie są dobrą wizytówką miasta,
ani odpowiednio nie służą mieszkańcom Piastowa.
n

Piastów w Internecie:
www.piastow.pl
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Bohaterowie, świadkowie, miejsca

PIASTÓW W POWSTANIU WARSZAWSKIM
Pchor. „Zabawa” z kompanii „Pegaz” testuje „stena”

Na torach kolejowych w pobliżu Piastowa Niemcy ustawili
„Grubą Bertę”, z której strzelali w stronę Warszawy. W naszym mieście testowano legendarne „steny” – pistolety maszynowe powstańców warszawskich. To stąd pochodzi wielu bohaterów AK. Znane i nieznane fakty dotyczące walk
z lata i jesieni 1944 r. ustalili uczniowie, którzy wzięli udział
w konkursie z okazji 60. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.
Pomysłodawczynią i organizatorką konkursu była Magdalena Bliźniak, doradca metodyczny historii. Wzięło w nim udział
75 uczniów z piastowskich szkół. Pracowali w kilkuosobowych
grupach pod kierunkiem nauczycieli historii: Beaty Banaszkiewicz z gimnazjum nr 2, Doroty Myszkowskiej i Magdaleny Bliź-

Dorota Myszkowska,
nauczycielka historii w gimnazjum nr 1

niak z gimnazjum nr 1 oraz Kamili Wolińskiej ze szkoły podstawowej nr 2.
Zadanie, jakie przed nimi postawiono, wcale nie było łatwe.
Musieli odszukać mieszkańców Piastowa, którzy pamiętają powstanie, przeprowadzić z nimi wywiad, a uzyskane informacje zaprezentować w formie tablicy edukacyjnej. Aby przygotować dzieci do pracy badawczej, nawiązano współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej i zorganizowano szkolenie, które przeprowadził pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN, pan Leszek
Rysak. Wspólnie opracowano „Vademecum uczestnika konkursu”. W sumie powstało 23 prace. Jury, w skład którego wchodzili
pracownicy IPN oraz dyrektor MOK, pani Zdzisława Zielińska,
przyznało pierwszą nagrodę uczennicom z gimnazjum nr 1. Monika Szelągowska, Magda Goryszewska, Anna Klimczak i Maria
Bucka pracowały pod kierunkiem Doroty Myszkowskiej. Dziewczęta zostały nagrodzone za tablicę edukacyjną, której bohaterką
była pani Janina Sakowska.
Pierwsze wyróżnienia otrzymali: Ewa Walter, Kinga Karwat
i Angelika Roszczyk z gimnazjum nr 1 za pracę, której bohaterką była pani Janina Kurowska; Marcin Szewczyk, Jan Bliźniak
i Konrad Magdziarz z gimnazjum nr 1 za pracę, której bohaterką była pani Janina Godlewska; Katarzyna Mróz, Joanna Gajewska, Marta Jabłońska, Marta Szalińska z gimnazjum nr 1 za pracę, której bohaterem był pan Leonard Gajewski; Alicja Sienkiewicz, Klaudia Jasik i Magda Kurowicka ze szkoły podstawowej nr 2 za pracę, której bohaterami byli pani Halina Broniarek
i pan Ireneusz Wierzbowicz. Wszystkie prace konkursowe można było oglądać na wystawie w Miejskim Ośrodku Kultury, skąd
17 września pojechały do Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie
były wyeksponowane podczas Warszawskiego Festiwalu Nauki.

Po 60 latach. W hołdzie Powstańcom Warszawy i wszystkim bohaterom
Polskiego Państwa Podziemnego
1 sierpnia 1944 r. jest dniem szczególnym w dziejach Polski. Rozpoczęte tego dnia Powstanie Warszawskie to kulminacja akcji
niepodległościowej zapoczątkowanej we wrześniu 1939 r. w oblężonej przez Niemców stolicy Polski. Podjęto wówczas wysiłek
budowy struktur Polskiego Państwa Podziemnego i jego sił zbrojnych. Początkowo była to Służba Zwycięstwu Polski przekształcona
w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w Armię Krajową.
Tak jak w gronie przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, w szeregach AK reprezentowane były wszystkie znaczące nurty
polskiego życia społecznego i politycznego. Armia Krajowa, największa armia podziemna Europy, prowadziła walkę o wolność przez
cały okres okupacji. Zwieńczeniem walki była akcja „Burza”, rozpoczęta wczesną wiosną 1944 r. Walczący z Niemcami na polskich
ziemiach wschodnich żołnierze AK byli zdradziecko aresztowani przez Sowietów, mordowani i zsyłani do łagrów. Podczas 63 dni
dramatycznej walki o Warszawę powstańcy nie doczekali się skutecznej pomocy. Hekatomba bohaterskiej stolicy Polski obarcza
sumienia tych, którzy tej pomocy zaniechali lub świadomie odmówili.
Oddając hołd powstańcom i ludności cywilnej Warszawy, pamiętamy także o żołnierzach AK walczących na Wołyniu, w Wilnie, we
Lwowie, na całym terytorium okupowanej Polski. Pamiętamy o mieszkańcach Piastowa: Zbigniewie Gęsickim „Juno”, żołnierzu
„Pegaza”, który po udanym zamachu na kata Warszawy, gen. F. Kutscherę, zginął 1 lutego 1944 r. w nurtach Wisły, pamiętamy
o poległych pod Pęcicami w dniu 2 sierpnia 1944 r. i o wszystkich mieszkańcach naszego miasta, którzy zginęli na ulicach walczącej
Warszawy. W ciągu 63 dni Powstania Warszawskiego Polacy po raz kolejny w historii pokazali niezłomny hart ducha i umiłowanie
wolności ponad życie. Oddajemy dziś hołd poległym i pomordowanym, wszystkim, którzy w latach sowieckiego zniewolenia byli
więzieni, fałszywie oskarżani i skazywani, byli prześladowani i cierpieli szykany z powodu przynależności do AK i innych formacji
zbrojnego podziemia. Pragniemy także wyrazić głęboki szacunek żyjącym bohaterom tamtych dni i zapewnić, że pamiętamy
o Powstaniu Warszawskim, o żołnierzach Armii Krajowej i przywódcach Polskiego Państwa Podziemnego i że sprawę, o którą
walczono, zachowamy w sercach i będziemy traktować jako zobowiązanie na dziś i na przyszłość.
Piastów, 14 sierpnia 2004 r.
Burmistrz Miasta Piastowa, Rada Miejska w Piastowie
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Tytuł zobowiązuje
„Biuletyn Informacyjny” Armii
Krajowej był w czasie okupacji
i Powstania Warszawskiego najważniejszym pisanym źródłem
informacji dla żołnierzy i mieszkańców stolicy. Dziś, po 60 latach, w piastowskim Biuletynie
Informacyjnym możemy odnotować, że nasze miasto nie zapomniało o bohaterach Powstania
Warszawskiego. Rocznicę wybuchu Powstania uczczono 2 sierpnia br. – przedstawiciele władz
Piastowa wraz z mieszkańcami
uczestniczyli we mszy św. w intencji powstańców w kościele
Matki Boskiej Częstochowskiej.

A podczas apelu oddali hołd poległym przy
obelisku bohaterów II wojny światowej w parku
przy ul. 11 Listopada. Była to okazja do spotkania
z weteranami walk powstańczych, m.in. Janiną
Kuleszą-Kurowską „Urszulą” (na zdjęciu oraz
Leonardem Gajewskim. Uczestnicy uroczystości
mogli wysłuchać wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Zagrał także kwartet dęty, który wykonał powstańcze pieśni, m.in. „Pałacyk Michla”,
„Marsz Mokotowa”, „Pierwszą Brygadę” oraz
„Warszawskie dzieci” i „Warszawiankę” – hymn
Powstania Warszawskiego.
Równie wzruszająca uroczystość miała miejsce
1 września br. Po mszy św. w intencji ojczyzny
kombatanci, harcerze, przedstawiciele władz
miasta i piastowskich szkół oraz mieszkańcy
spotkali się pod obeliskiem Ofiar Września przy
ul.Warszawskiej.
n

Regionalne Centrum Krwiodawstwa zaprasza chętnych do oddania krwi w niedzielę
17 października. Specjalny ambulans ze stanowiskami dla dawców w godz. 11.00 – 15.00. stanie
w okolicach Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie. Akcji, która ma upamiętnić ofiarę
Powstańców Warszawskich i pomóc potrzebującym pacjentom szpitali, patronuje Burmistrz i Rada
Miejska. Pomysłodawcą jest pani Dorota Wojtkowiak – mieszkanka Piastowa.

LATO w mieście
Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego, zabawa
w Indian, spotkanie u policjantów i strażaków, koncerty
hip-hopowe oraz całe mnóstwo wycieczek m.in. na basen, do
kina i Jaskini Solnej, to tylko niektóre atrakcje tegorocznego lata w mieście. W akcji organizowanej przez kluby spółdzielni mieszkaniowej Novus i Relaks, a finansowanej z budżetu miasta wzięło udział ok. 400 osób – dzieci i młodzież w
wieku od 6 do 18 lat.
Podczas 12 wycieczek autokarowych udało się odwiedzić Park Kultury w Powsinie,
Ołtarzew i Seminarium Duchowne, basen w Zalesiu i Pruszkowie, Kinotekę PKiN w Warszawie oraz tor wyścigów konnych
na Służewcu. Zabawę w Indian
zorganizował piastowski hufiec
ZHP. W czasie wizyty na komisariacie Policji najbardziej oblegany był… radiowóz. Straż Pożarna zrobiła pokaz gaszenia
płonącego samochodu i udzielania pierwszej pomocy. Dzieci
były także w Muzeum Powstania Warszawskiego – było to dla
nich wielkie przeżycie. Oczywiście nie mogło zabraknąć rozgrywek – grano w nogę, w siatkę, w kosza, m.in. na boisku przy
zespole szkół im. Nansena. Były
konkursy plastyczne, szachowe,
muzyczne, koncerty hip-hopowe
6

Hanna Czerwiec
Piotra Wójcikowskiego i Karola Smyka. Ale lato w mieście to
nie tylko zabawa… Pod koniec zajęć udawało się znaleźć czas
na wyciszenie się, rozmowy o problemach i radościach. Żal było
się rozstawać, kiedy w ogródku MOK przyszło się spotkać, aby
pożegnać lato.
Dziękujemy za współpracę Burmistrzowi i Radzie Miasta, Policji, Straży Pożarnej, MOK, Obronie Cywilnej, dyrekcji Zespołu Szkół im. F. Nansena, hufcowi ZHP z Piastowa oraz prezesowi SM. Dzięki tym osobom nasze wakacje były urozmaicone,
atrakcyjne i ciekawe.
n
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Nowy rentgen
Jeszcze tylko niespełna rok w piastowskiej przychodni zdrowia przy ul. Reja 1 będzie działał stary aparat rentgenowski. W
lipcu 2005 r. być może uda się uruchomić nowe urządzenie, zakupione z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
W tym celu kierownictwo Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego (MSPZLO) zamierza
wziąć kredyt pomostowy, który pozwoli na zakup nowoczesnego urządzenia. Nowy aparat, łącznie z instalacją i niezbędnymi
adaptacjami pracowni, będzie kosztował ponad 370 tysięcy zł.

Ośrodek, który z własnych środków pokryje 15% ceny, ubiega
się o sfinansowanie pozostałej kwoty ze środków strukturalnych
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rada Miejska
upoważniła Burmistrza do udzielenia przychodni odpowiednich
gwarancji finansowych, a także przekazała placówce w użytkowanie nieruchomość przy ul. Reja 1 oraz lekarzówkę przy
ul. Wysockiego. Umożliwi to zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym, który po zakupie aparatu rentgenowskiego zostanie
spłacony z dotacji UE.
n

Komentarz Burmistrza w sprawie supermarketu TESCO
Postępowanie w sprawie budowy supermarketu HIT – potem
TESCO – w Piastowie było prowadzone na podstawie dwóch
głównych dokumentów: decyzji o warunkach zabudowy i decyzji
o pozwoleniu na budowę wydanych przez gminę i utrzymanych
w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz
wojewodę mazowieckiego. Już po zakończeniu obiektu
i przyjęciu go do użytkowania Naczelny Sąd Administracyjny
rozpatrywał skargę grupy mieszkańców i uchylił decyzję
o pozwoleniu na budowę, dopatrując się w niej błędów
i uchybień. W innych sprawach, dotyczących postępowania
administracyjnego, także zostały złożone skargi do NSA.
W 2003 roku, na polecenie Sejmu, Najwyższa Izba Kontroli
przeprowadziła kontrolę lokalizacji dużych obiektów handlowych
w województwie mazowieckim, która objęła również TESCO
w Piastowie. W wyniku półrocznej pracy inspektorzy NIK
sporządzili szczegółowy raport, który zawierał następujące
wnioski i zalecenia:
1. Wyeliminowanie
przypadków
nieprawidłowego
postępowania przy wydawaniu decyzji dotyczących dużych
obiektów handlowych, w tymwydawanie tych decyzji
po uzyskaniu wymaganych uzgodnień, po sprawdzeniu
kompletności i prawidłowości stosownych wniosków.
2. Podjęcie skutecznych działań na rzecz formalnego
uregulowania sprawy udostępnienia właścicielowi TESCO
nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym
ul. Harcerskiej.
3. Rozważenie przeprowadzenia kontroli podatkowej
w TESCO, w celu weryfikacji powierzchni użytkowej
podlegającej opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
W odpowiedzi na wnioski pokontrolne Burmistrz podjął
następujące kroki:
ad 1. Zobowiązał pracowników Urzędu Miejskiego do
uzgadniania wszelkich decyzji w tym zakresie z radcami
prawnymi, jak również bezwzględnego przestrzegania
obowiązujących norm prawnych. W celu wyeliminowania
tych wątpliwości i ew. błędów zalecił korzystanie z doradztwa
niezależnych ekspertów. Burmistrz przypomniał także, że
zgodnie z obowiązującym obecnie prawem, decyzje dotyczące
m.in. pozwolenia na budowę są w wyłącznej kompetencji
starosty i w gminie nie będą już wydawane.

ad 2. Przygotował uchwałę, przyjętą przez Radę Miasta
w dniu 24 lutego 2004 r., która wyraża zgodę na wydzierżawienie
na okres 30 lat gruntu o pow. 1780m2 z przeznaczeniem na drogę
dojazdową do zaplecza TESCO. Jednocześnie Burmistrz wraz
z przedstawicielem TESCO dokonali uzgodnień warunków
dzierżawy, ustalając m.in. wysokość czynszu oraz sposób
aktualizacji wartości gruntu i waloryzacji czynszu.
ad 3. Ustalił, iż istniała rozbieżność między informacją
o powierzchni użytkowej budynków TESCO, wykazanej
w deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2003,
a powierzchnią faktycznie użytkowaną, wynosząca 313,80 m2.
Na skutek zaniżenia przez TESCO powierzchni powstała różnica
w podatku od nieruchomości za 2003 r. na szkodę miasta
w kwocie 5431,90 zł. Kwota ta, wraz z odsetkami, została
uregulowana przez TESCO w dniu 15 stycznia 2004 r.

- czujesz, że tracisz kontrolę nad swoim życiem
- w Twojej rodzinie dzieje się źle
- alkohol stał się problemem Twoim i Twoich bliskich
- jesteś ofiarą przemocy, bicia i poniżania

NIE WSTYDŹ SIĘ
POPROSIĆ O POMOC
Referat profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 10–16.

ul. 11 Listopada 8 lok. 15
tel. 723-64-08
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Inwestycje

Pracowita jesień
Prawie kilometr nowych wodociągów, kanalizacja w kilkunastu ulicach, nowa świetlica dla dzieci, gruntowny remont
ul. Sowińskiego i skrzyżowania z al. Piłsudskiego oraz nakładka asfaltowa u zbiegu ul. 11 listopada i ul. Dworcowej
– to najważniejsze skończone lub bliskie zakończenia inwestycje w Piastowie.
Oto lista przedsięwzięć, które udało się już zakończyć:
• wodociąg w ul. Sienkiewicza, od ul. Orzeszkowej do ul.
Dworcowej, oraz w ul. Dworcowej, od ul. Sienkiewicza do ul.
Norwida.
• kanalizacja sanitarna w ul. Skłodowskiej.
• budynek z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną
przy ul. 11 listopada 8.
• remont dachu nad przychodnią pediatryczną w ośrodku zdrowia przy ul. Reja.
• remont ul. Sowińskiego i (wraz z powiatem) skrzyżowania z
sygnalizacją świetlną na al. Piłsudskiego. Nowe pasy ruchu i
nawierzchnia to efekt porozumienia, jakie nasza gmina podpisała ze starostwem powiatowym, które jest zarządcą m.in. al.
Piłsudskiego. Z budżetu powiatu sfinansowano nieco ponad
1/3 kosztów przebudowy skrzyżowania (ok. 125 tysięcy zł).
• remont nawierzchni na przy dworcu PKP. Tę inwestycję sfinansował powiat, który jest zarządcą ul. Dworcowej. Gmi-

Personalia

Nowy komendant
Podkomisarz Hubert Kowalczewski został nowym komendantem Komisariatu
Policji w Piastowie. Wcześniej pracował
na warszawskim Bemowie. Ma 32 lata,
w Policji pracuje od 1995 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego,
magistrem politologii w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji i ma za
sobą edukację w Wyższej Szkole Policji w
Szczytnie. Jest żonaty i ma jedno dziecko.
Na stanowisku komendanta zastąpił komisarza
Wojciecha Janickiego, który kierował komisariatem
od września 1999 roku. Za swój największy sukces
w tym czasie Janicki uważa: rozbicie grupy „Binka”
oraz schwytanie kilku dealerów narkotyków. Za kratkami jest także kilku seryjnych piastowskich złodziei,
którym prokurator postawił po kilkanaście zarzutów.
W ostatnich latach w Piastowie zmniejszyła się liczba
kradzieży samochodów. Udało się wyremontować
komisariat i wprowadzić, opłacane z budżetu miasta,
dodatkowe patrole umundurowanych policjantów.
Teraz komisarz Janicki jest kierownikiem sekcji w wydziale Konwojowo-Ochronnym Komeny Stołecznej
Policji.
8

na opłaci wymianę krawężników oraz nowe chodniki
w tym rejonie.
W najbliższych dniach i tygodniach ukończone będą następujące inwestycje:
• budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Lenartowicza, Fredry, Zaleskiego, Struga, Słońskiego, Broniewskiego, Licealnej,
Niecałej, Podstawowej, Asnyka, Brandta, Styki, Tetmajera.
Zostały ogłoszone przetargi na budowę kanalizacji sanitarnej
w ulicach: Piłsudskiego, Traugutta, Kościuszki, Hallera, Ożarowskiej i Cieszyńskiej.
Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy nawierzchni w ulicach Wieniawskiego i Lipowej, na parkingu przy
ul. Harcerskiej, chodnika przy ul. Lisa Kuli oraz rozbudowy
przedszkola przy ul. Lelewela.
Budowa oczyszczalni ścieków deszczowych wraz z kanałem
deszczowym w ul. Dąbrowskiego jest uzależniona od pozyskania
Funduszy Strukturalnych z UE. Przygotowany jest projekt informatyzacji miasta, który także ma być realizowany z wykorzystaniem funduszy brukselskich.
Piastów, wspólnie z innymi okolicznymi miastami i gminami wykupi od Agencji Mienia Wojskowego budynek dawnego
WKU na Żbikowie. Niebawem zostanie tam zlokalizowana nowa
siedziba stacji SANEPID-u.
n

Piastowskich policjantów być może
czekają kolejne zmiany. Komenda
Powiatowa w Pruszkowie jest zainteresowana przeniesieniem komisariatu,
a także niektórych wydziałów komendy
powiatowej Policji, do budynku dawnego internatu przy ul. ks. J. Popiełuszki.
Znalazłoby się tam także Powiatowe
Centrum Antykryzysowe, gdzie świadczona jest pomoc ofiarom przemocy
w rodzinie. Decyzje w tej sprawie zapadną niebawem.
Rada Miejska powołała członków Rady Społecznej
Miejskiego Samodzielnego Zakładu Lecznictwa
Otwartego. Są to Luiza Jakubowska, Agata Korczak,
Maria Ziółek i Wojciech Zawiślak. Przewodniczącym
Rady jest Jerzy Ługowski.
Joanna Biernacka została nowym gminnym inspektorem ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Jest absolwentką Wyższej
Szkoły
Pedagogiki
Specjalnej
na
kierunku
pedagogika terapeutyczna. Poprzednio pracowała
w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Jest mężatką, ma dwoje dzieci.
Na stanowisku inspektora zastąpiła Agnieszkę
Cholewską, która została kierownikiem świetlicy socjoterapeutycznej w Piastowie.
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W najbliższych dniach rozpocznie działalność nowa integracyjna świetlica socjoterapeutyczna
– jedyna tego rodzaju placówka
w mieście. Jej siedzibą jest zbudowany właściwie od podstaw budynek dawnej szkoły nr 1 przy ul. 11
Listopada 8a w Piastowie. Świetlica przeznaczona będzie dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15
lat z rodzin przeżywających różnego rodzaju trudności, takie jak uzależnienie od alkoholu, przemoc czy
problemy wychowawcze oraz dla
dzieci i młodzieży o różnym stopniu
i rodzaju niepełnosprawności.
Placówka będzie czynna codziennie w godzinach popołudniowych.
W planie przewidziany jest czas na
bezpłatne zajęcia terapeutyczne, plastyczne, muzyczne, sportowe, teatralne, a także rozmowy indywidualne czy odrabianie lekcji. Dzieci dostaną także podwieczorek. Aby skutecznej pomóc dzieciom, pracownicy
świetlicy nawiążą ścisłą współpracę Wszystkich rodziców zainteresowanych udziałem swoich dzieci w programie świetlicy prosimy o kontakt pod nr tel. 723-64-08 lub osobiście pod adresem ul. 11 Listopada 8 lok. 15.
z ich rodzicami oraz wychowawcami
szkolnymi, pedagogami i psychologaskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, będzie kierować pani
mi. Rada Miejska przeznaczyła do końca roku w sumie ponad
Agnieszka Cholewska, dotychczasowa piastowska inspektor ds.
70 tys. zł na zakup sprzętu i wyposażenia, energii oraz pensje dla
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
n
dwóch pracowników. Świetlicą, która formalnie podlega Miej-

NOWA ŚWIETLICA

Andrzej Czarnocki

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych

Na przełomie września i października rozpocznie działanie w Piastowie świetlica integracyjna. Stanie się tak
dzięki wieloletnim staraniom Komisji Rodziny i Spraw
Społecznych oraz przychylności władz Piastowa, które mimo coraz
trudniejszej sytuacji finansowej miasta przeznaczyły niebagatelne
sumy na budowę placówki. Świetlica będzie
stanowiła istotny atut
w zmaganiach o lepszą
przyszłość lokalnej społeczności, a przez to i całego kraju. Znajdą w niej
pomoc dzieci, w których
domach brakuje warunków do prawidłowego
rozwoju.
W placówce znajdą też dla siebie miejsce dzieci niepełnosprawne, którym bardzo często brakuje przestrzeni umożliwiającej kontakt ze światem. Ma to być dobre

miejsce dla ludzi na bardzo delikatnym etapie rozwoju,
kiedy najłatwiej o zranienie.
Aby tak rzeczywiście było, potrzebne jest nie tylko
wielkie zaangażowanie fachowego personelu, potrzebne
jest także wsparcie ze strony całej społeczności. W końcu chodzi o naszą wspólną przyszłość, bo od otartych łez i uśmiechu dziecka zależy to, ilu mieszkańców miasta będzie wieść
odpowiedzialne, szczęśliwe życie, a ilu będzie ciężarem dla siebie i innych.
Możemy udzielić powstającej świetlicy wsparcia w
dowolnej formie: oddając
jej swój czas i umiejętności jako wolontariusze
lub oferując pomoc materialną.
Ciesząc się, że dzięki nowej placówce nasze
miasto próbuje choć w części pokonać niesprawiedliwości losu dotykające bezbronnych, pamiętajmy, że powodzenie tej inicjatywy w jakiejś mierze zależy od każdego z nas.
9
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PIVOT CUP

Ponad tysiąc osób i 50 drużyn krajowych i zagranicznych weźmie udział w połowie października w I Międzynarodowym Festiwalu Koszykówki „PIVOT CUP” w Piastowie. Zostaną rozegrane mecze w czterech kategoriach wiekowych
(dziewczęta i chłopcy rocznik ’92 i ’93). Odbędzie się turniej cheerleaderek, w którym weźmie

udział około dwudziestu ekip, oraz finał Pucharu Polski koszykarzy na wózkach inwalidzkich.
Imprezę organizuje Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy PIVOT wspólnie z Młodzieżowym Klubem Koszykówki pod patronatem
Urzędu Miasta Piastowa.
Goście zostaną zakwaterowani w piastowskich szkołach, w których zostaną także rozegrane mecze. Na potrzeby turnieju zostanie wynajęta hala „Znicz” w Pruszkowie. Wystąpią trzy zespoły PIVOTA (chłopcy i dwie drużyny dziewcząt), które pilnie trenują mimo trudności lokalowych. W tym doborowym międzynarodowym towarzystwie sukcesem będzie każdy wygrany mecz.
Drużyna chłopców z rocznika 1992 może się
już pochwalić znaczącym sukcesem. Zdobyła
czwarte miejsce na czerwcowym turnieju EUROBASKET 2004 w Krakowie, na którym okazała się najlepszym zespołem z Polski. Klub PIVOT został wyprzedzony tylko przez trzy zespoły: z Litwy, z Rumunii oraz Estonii. Chłopcy pokonali wiele znanych koszykarskich ośrodków
z naszego kraju oraz pozostałe ekipy zagraniczne. Do pierwszej piątki gwiazd turnieju został zaliczony koszykarz klubu PIVOT i uczeń SP 4 Maciej Dmowski.

Więcej informacji o turnieju można
znaleźć pod adresem www.pivotcup.pl

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.

Piastów w Internecie
www.piastow.pl

Piastowskie Ligi Szkolne

Koordynator Piastowskich Lig Szkolnych, Jarosław Kurdziel

We wrześniu ruszyła jedenasta edycja Piastowskich Lig Szkolnych, czyli Ligi Szkół Podstawowych oraz Gimnazjady. Piastowskie Ligi Szkolne są ewenementem na skalę wojewódzką, jeżeli chodzi o liczny udział młodzieży z jednej gminy oraz troskę władz miejskich o organizację.
W czerwcu na uroczystym zakończeniu jubileuszowej X edycji najbardziej masowej imprezy
sportu młodzieżowego w mieście (każdego roku
startuje w niej ponad 800 uczniów) rozdano 230
dyplomów, 150 medali indywidualnych, 30 pucharów, ponad 400 koszulek z logo oraz 1800
gadżetów. Nagrodzeni zostali zawodnicy, szkoły oraz opiekunowie. Lepszych nagród nie ma
nawet podczas zawodów finałowych prowadzonych w ramach Mazowieckich Igrzysk Szkolnych. Rozgrywki PLS są eliminacjami do igrzysk
na szczeblu gminy.
Dzięki różnym kategoriom wiekowym (kl.
III–IV, V–VI i gim. I i II–III) oraz różnorodnym
konkurencjom (16) w każdej edycji lig może
wziąć udział 70% uczniów niewystępujących
w poprzednim roku.
Dotychczas na uroczystych zakończeniach corocznych edycji wręczono 1416 medali indywidualnych, ponad 2000 dyplomów, 250 pucharów,
4000 koszulek z nadrukiem i 15 000 gadżetów.
Klasyfikacja szkół po X edycjach:
1. SP 5 (triumfator pierwszych 6 edycji)
2. SP 4 (3 zwycięstwa)
10

3.
4.
5.
6.
7.

SP 2
SP 1 (1 zwycięstwo)
SP 3
SSP 85 (występowała sporadycznie)
Gimnazjum nr 1 wygrało wszystkie edycje
Gimnazjady.

Najlepsze szkoły wg dyscyplin (dziewczęta
i chłopcy we wszystkich kategoriach łącznie):
Biegi przełajowe - SP 4 (SP 5 do czasu istnienia
szkoły)
Piłka nożna
- SP 4
Koszykówka
- SP 4 (SP 5)
Tenis stołowy
- SP 2
Siatkówka
- SP 4 (SP 5)
Gimnastyka
- SP 1 (SP 5)
Dwa ognie
- SP 4 (SP 5)
Lekkoatletyka
- SP 4
Unihokej
- SP 4 i SP 1
Szachy
- SP 4 (SP 5)
Tenis ziemny
- SP 1
Piłka ręczna
- gim. 1
Gimnazjum nr 1 (więcej młodzieży) przoduje do tej pory we wszystkich konkurencjach z wyjątkiem tenisa stołowego. Wielokrotnie po wygraniu lig szkoły reprezentujące Piastów na zawodach powiatowych zdobywały mistrzostwo
w takich dyscyplinach, jak piłka nożna (SP 2), koszykówka (SP 5 i gim. 1), tenis stołowy (gim. 1),
siatkówka (SP 2 i gim. 1), unihokej (SP 4 i Gim. 1).
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