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Budżet 2005

Więcej na inwestycje
Na ostatniej sesji w 2004 r. Rada Miasta uchwaliła budżet miasta na rok bieżący.
Wydatki Piastowa wyniosą ponad 39 mln zł. Dochody
mają sięgnąć 36,6 mln zł, a deficyt ma wynieść ok. 3,9 mln zł.
Ta kwota na pewno się zmniejszy, jeśli do budżetu wpłyną pieniądze z funduszy unijnych. Większość środków pożyczonych
w bankach i funduszach gmina przeznaczy na inwestycje —
w sumie wydatki na inwestycje wzrosną o ponad połowę
w porównaniu z rokiem 2004 i wyniosą ponad 5,4 mln zł.
Piastów czeka jeszcze bardzo kosztowna budowa oczyszczalni ścieków deszczowych oraz realizacja systemu informatyzacji miasta. Oba projekty znajdują się na liście oczekujących na
dofinansowanie ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.
W 2005 r. powstaną także nowe wodociągi, m.in. w ul. Godebskiego (od ul. 11 listopada do ul. Dworcowej), ul. Dworcowej (od 11 listopada do ul. Norwida), w ul. Daniłowskiego (od ul. Sienkiewicza), w ul. Sułkowskiego (od ul. E. Plater
do ul. Żbikowskiej) oraz w ul. Pokoju, Ogrodowej i Kasprowicza (od ul. Pokoju do ul. Ogrodowej). Na nową nawierzchnię
mogą liczyć mieszkańcy ul. Godebskiego, Wieniawskiego i Prądzyńskiego. Rozpocznie się także budowa kanalizacji sanitarnej m.in. w ulicach: Piłsudskiego, Traugutta i Kościuszki oraz
Hallera, Ożarowskiej, Cieszyńskiej, Pola, Kruczej i Wiśniowej.
W sumie ma powstać blisko 2,5 km nowych wodociągów i ponad 3 km kanalizacji. Gmina dołoży także 150 tys. zł do prowadzonego przez powiat remontu al. Tysiąclecia, na odcinku od
ul. Orzeszkowej do granicy terenów TESCO. W przyszłym roku
rozpocznie się budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego
przy szkole podstawowej nr 1.
130 tys. zł zarezerwowano na zakup nowego aparatu rentge-

Podatki lokalne

Wodociąg za 8 groszy
VAT i podatek dochodowy znacznie uszczuplają nasze portfele. Wszyscy – osoby prywatne, rolnicy, drobni przedsiębiorcy i duże firmy – płacimy także podatki lokalne, od posiadanych budynków i gruntów. Radni zajmowali się stawkami podatków i opłat na rok 2005 r. na sesji Rady Miejskiej z 14 grudnia. Gmina pobiera także m.in. podatek od środków transportowych: samochodów ciężarowych oraz ciągników i przyczep.
Zbiórka „egzotycznej” daniny za posiadane psów również należy do kompetencji samorządu.
Dobra wiadomość dla transportowców: podatek od środków
transportu nie został zmieniony, jego stawki są takie same, jak
w roku 2004. Posiadacze psów nie muszą płacić wcale, pod warunkiem, że mają nie więcej niż dwa czworonogi.
Dyskusję wywołały propozycje Burmistrza dotyczące podatków od nieruchomości, a zwłaszcza opłaty za grunty, która wzrosła o 40%, z 20 do 28 gr za m2 powierzchni. Komisje
Budżetu i Gospodarki RM wystąpiły z wnioskiem o obniżenie stawki do 26, a nawet 24 gr/m2, ale te propozycje przepadły w głosowaniu. Radnych najwyraźniej przekonała argumentacja Burmistrza, że pojedyncze gospodarstwo domowe zyskałoby na takiej obniżce jedynie kilka złotych miesięcznie, a dziu2

nowskiego dla ośrodka zdrowia. W stosunku do roku ubiegłego znacznie zwiększył się budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wynosi on teraz ponad 5 mln zł. MOPS przejął
obowiązek wypłacania m.in. świadczeń rodzinnych mieszkańcom gminy.
Nie zmieniła się struktura budżetu miasta — połowę pieniędzy pochłania utrzymanie oświaty. W przyszłym roku na ten cel
zostanie przeznaczonych ok. 17 mln zł. Subwencja Ministerstwa Finansów od lat nie wystarcza na zaspokojenie potrzeb
szkół i musi być uzupełniana ze środków własnych gminy. n
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ra w budżecie wyniosłaby ponad 100 tys. zł. Oznaczałoby to,
że gmina musi z czegoś zrezygnować, np. z jednego wodociągu.
Burmistrz przypomniał także, że generalnie stawki podatków
lokalnych w Piastowie są o kilkanaście procent niższe od tych,
na które zezwala Ministerstwo Finansów (wyjątek stanowią
duże obiekty handlowe, np. TESCO, które płacą stawki maksymalne, patrz tabela) oraz zapewnił, że urząd wnikliwie rozpatruje każdy wniosek o umorzenie płatności. W 2005 roku suma
ulg udzielonych mieszkańcom sięgnie 315 tys. zł. Pełną treść
uchwał dotyczących podatków lokalnych można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej na www.piastow.pl.
n
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Przeniesienie zamiast
likwidacji?

gocjacje trwają do tej pory. Powiat był gotów przekazać miastu
nieruchomość przy ul. Namysłowskiego (budynek „Nansena”),
ale wykluczał możliwość oddania gruntów i budynków użytkowanych przez LO im. A. Mickiewicza. Piastów przejął już od
powiatu prowadzenie liceum. Pani starosta Elżbieta SmolińPowiat pruszkowski nie rezygnuje z planów likwidacji
ska sugerowała w rozmowach umieszczenie obu szkół w jedZespołu Szkół im. F. Nansena. Szkoła raczej będzie działać
nym budynku, przy ul. Namysłowskiego, ale jest skłonna zgopo 1 września br., nie wiadomo jednak, gdzie będzie jej siedzić się także na inne rozwiązanie.W ubiegłym tygodniu odbyło
dziba.
się spotkanie władz samorząOstatnio pojawiła się propodu powiatowego i gminnego
Opinie ze strony: www.piastow.pl
zycja rozwiązania kryzysu wo- Anna: Jestem zdecydowanie przeciwna, by dorosła młodzież z lisprawie przyszłości „Nansekół „Nansena” przez przeniesienie ceum uczyła się w tej samej szkole, co 12-, 13- latkowie. Doprowana”. Wkrótce sprawą zajmą
szkoły do budynku Gimnazjum dzi to do patologii, zagrożenia bezpieczeństwa młodszych uczniów.
się obie rady - na razie orNr 1. Ponieważ stale maleje licz- Inna sprawa - ilu nauczycieli poprzez „wspaniały” pomysł kogoś z
ganem prowadzącym szkoba uczniów w piastowskich gim- UM straci pracę?
łę wciąż jest powiat, a planazjach, budynek przy ul. Pułacówka przygotowuje się do
skiego pomieściłby obie placówki. Kosrys: Dlaczego całe miasto ma cierpieć (płacić) z powodu niewrześniowego naboru.
Jest tam wystarczająco dużo wol- efektywnie utrzymywanych szkół? Uważam, że połączenie szkół jest
Zdaniem
burmistrza,
jedynym kompromisowym wyjściem z sytuacji. Dla Zainteresowanych izb lekcyjnych (w tej chwiBrzezińskiego,
nych mam radę: jeżeli twierdzą, iż można taką szkołę utrzymywać, Zdzisława
li wykorzystywanych jest 18 z 27 to niech zawiążą stowarzyszenie i przejmą ją pod swoje skrzydła,
i wielu radnych, w Piastowie
sal). W ten sposób powstałby ze- tak jak zrobiło to już kilka stowarzyszeń rodziców w Polsce. Prowapowinny działać dwie szkospół szkół łączący liceum ogólno- dzenie takiej szkoły jest możliwe.
ły ponadgimnazjalne, ale bukształcące i liceum profilowane
dżetu gminy nie stać na prooraz gimnazjum. Za opróżnienie
wadzenie oświaty w tak dużym wymiarze, i to bez przejęcia
budynku przy ul. Namysłowskiego, który pozostałby w gestii
nieruchomości na własność. (W tym roku subwencja oświatopowiatu, starostwo oddałoby miastu nieruchomości wykorzystywa z budżetu państwa będzie o 20% niższa niż obiecywało Miwane przez LO im. Mickiewicza przy ul. 11 listopada.
nisterstwo Finansów, a różnicę trzeba znaleźć w budżecie miej– To najtańszy sposób na uratowanie „Nansena” przed likwiskim, czyli ograniczyć w tym celu inne wydatki. Piastów jest na
dacją – przekonuje burmistrz Zbigniew Brzeziński, który popro4. miejscu w kraju i pierwszym w województwie jeśli chodzi
sił radnych o zgodę na dalsze prowadzenie negocjacji z powiao dopłaty do oświaty). Warto podkreślić, że szkoły ponadgimnatem, podczas których uwzględniono by powyższą propozycję.
zjalne powinny być finansowane przez powiat
n
Za jej rozważeniem opowiedzieli się m.in.: przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej, Urszula Prostko i przewodniczący Rady Miejskiej, Grzegorz Szuplewski, który m.in. przypomniał wyniki rankingu warszawskich gimnazjów. Wśród 10 najlepszych 6 stanowią zespoły gimnazjalno-licealne. W głosowaniu sondażowym większość rajców była „za”, przeciw wypowiedziały się trzy osoby, m.in. były dyrektor zespołu szkół, Jacek Górski. Jego zdaniem, szkoła straci na przeniesieniu z centrum na peryferia. – Pokrywające się w czasie terminy egzaminów w liceach i gimnazjum spowodują zamieszanie i utrudnienia dla uczniów obu szkół – uważa Górski. Przeciw propozycji
opowiadają się także niektórzy rodzice i uczniowie. - Nie można
traktować szkoły jak fabryki i przenosić oraz łączyć w celu uzyskania oszczędności – argumentują i grożą zabraniem dzieci do
innych gimnazjów. Zdaniem dyrektora Zespołu Szkół im.
F. Nansena, pani Reginy Radziszewskiej, starostwo zmieniło
Czy dwie szkoły znajdą się w jednym budynku?
zdanie i nie zamierza likwidować placówki, dlatego grono pedagogiczne opowiada się teraz przeciwko przejęciu szkoły przez
miasto Piastów. Nauczyciele mają nadzieję, że pozostanie pod
kuratelą powiatu uchroni ich przed przeprowadzką. Wśród radnych pojawiły się głosy, że ta deklaracja rozwiązuje problem i Dwa piastowskie gimnazja będą miały patronów związaRada Miasta może wycofać się z uchwały o przejęciu szkoły. nych z bohaterską walką o wolność Polski w czasach hitleTymczasem Burmistrz Brzeziński poinformował, że w rozmo- rowskiej okupacji. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku Rada
wie z nim pani starosta nie potwierdziła zmiany planów wo- Miejska przegłosowała uchwałę o nadaniu Gimnazjum Nr 2,
bec „Nansena”, a to może oznaczać, że wciąż chce szkołę zli- mieszczącemu się w al. Tysiąclecia, imienia Bohaterów Pokwidować.
wstania Warszawskiego. Również Gimnazjum Nr 1 będzie
Przypomnijmy, że Rada Miejska w Piastowie blisko rok miało swojego patrona. Zostanie nim Zbigniew Gęsicki,
temu wyraziła zgodę na przejęcie od powiatu pruszkowskiego
„Juno”, mieszkaniec naszego miasta, podczas okupacji żołZespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena i upoważniła Burmistrza
nierz Szarych Szeregów, który zginął 1 lutego 1944 r. poddo zawarcia odpowiedniego porozumienia ze starostą. Wczeczas udanego zamachu na kata Warszawy, gen. Franza Kutśniej Rada Powiatu podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji
n
placówki i przeniesieniu uczniów do szkół w Pruszkowie. Ne- scherę.

Bohaterowie na sztandarach
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Profilaktyka antyalkoholowa

Przełamują stereotypy

Joanna Biernacka, inspektor ds. profilaktyki antyalkoholowej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z koordynatorem organizuje lub wspiera finansowo liczne działania profilaktyczne podejmowane w mieście.
W grudniu 2004 roku zorganizowano w Gimnazjum Nr 2
imprezę mikołajkową dla ponad 200 dzieci w wieku 1-12 lat
z rodzin dotkniętych różnymi problemami społecznymi. Był
to szczególny czas radości, wspólnej zabawy, spotkania ze św.
Mikołajem, obdarowania prezentami i słodkiego poczęstunku.
Aby przełamać stereotyp „nie ma dobrej zabawy bez alkoholu”, GKRPA pomagała w organizowaniu wyjazdu profilaktyczno-wypoczynkowego w góry dla młodzieży z Piastowa, którego integralnym punktem była zabawa sylwestrowa bez alkoholu. Podczas ferii zimowych i akcji „zima w mieście” GKRPA
wspierała piastowskie placówki zajmujące się organizacją cza-

su wolnego dla dzieci szkolnych. Komisja zatrudniła młodych
ludzi – studentów i absolwentów studiów pedagogicznych – do
opieki i zajęć profilaktycznych, które odbywały się w świetlicy
socjoterapeutyczno-integracyjnej, ognisku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz klubach piastowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: „Novus”, „Relaks”, i w klubie przy ul. Ogińskiego. Obecnie GKRPA wraz z pedagogami szkolnymi opracowuje i realizuje plan działań profilaktycznych w piastowskich szkołach
podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
Komisję czeka niedługo kolejne zadanie – pomoc w organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Piastowa.
Będzie to realizowane tak jak w poprzednich latach poprzez akcję „lato w mieście” odbywającą się na terenie wcześniej wspomnianych placówek oraz wyjazd kolonijny dzieci uczęszczających w ciągu roku do świetlicy i TPD.
n

TIR ciastek i łyżka dziegciu

dziwą plagą piastowskich dróg okazują się m.in. pijani rowerzyści, rowery też - podobnie jak telefony komórkowe - najczęściej
padają łupem złoczyńców.
W ostatnim roku dwukrotnie wzrosła liczba mandatów za zakłócanie porządku i.. zaśmiecanie miasta. Sukcesem było wykrycie „dziupli” paserskich, gdzie odnaleziono kradzione przedmioty warte setki tysięcy złotych. W dawnej podziemnej wytwórni pieczarek złodzieje ukryli kradzony towar z wielu okolicznych hurtowni, a nawet ładunek z TIR-a pełnego słodyczy!
Komendant zapewnia, że wiele uwagi policja poświęca młodzieży. - Chcemy także współpracować ze szkołami, by wyeliminować ciche przyzwolenie na bójki i rozboje wśród młodych ludzi
- twierdzi Kowalczewski. Jego podwładni nie narzekają na brak
pracy, a raczej na masę papierkowej roboty i konieczność pisania szczegółowych raportów dla zwierzchników nadrzędnych
komend. Czekają na remont swojej nowej siedziby, przy ul. Popiełuszki i na razie uskarżają się na zimno panujące w budynku dawnego internatu. Za rok ma być nie tylko cieplej, ale także
bardziej tłoczno: do wyremontowanego budynku policji w Piastowie, sprowadzą się niektóre wydziały Komendy Powiatowej
w Pruszkowie.

Nowy komendant, odnowiony skład osobowy, nowa siedziba i... przyziemne problemy - komendant Hubert Kowalczewski podsumował ubiegły rok pracy piastowskiego komisariatu.
Średnio blisko dwa przestępstwa dziennie, od tych najcięższych do najdrobniejszych - to piastowska norma. W 2004 roku
popełniono jedno morderstwo, niedaleko nieczynnego już klubu
„Grota”. Wciąż najwięcej jest kradzieży z włamaniem, napadów
i kradzieży pojazdów, choć statystyki wykazują spadek w tym
zakresie. Zmniejszyła sie także wykrywalność przestępstw, ale
podkomisarz Kowalczewski przypisuje to głównie dużym zmianom osobowym na komendzie - nowi policjanci potrzebują czasu, by poznać środowisko przestępcze. Te braki starają się nadrabiać nowymi formami działania. - Stosujemy zasadę „zero tolerancji dla drobnych wykroczeń” - zapewnia komendant. Dzięki częstym patrolom, opłacanym także z budżetu gminy i legitymowaniu tzw. niebieskich ptaków i parkowych staczy oraz kontrolom pojazdów udało się zatrzymać wiele osób poszukiwanych, dilerów narkotykowych i nietrzeźwych kierowców. Praw-

Sierż. Andrzej Korpalski

tel. 0600 977 513
dyżur: każdy czwarty czwartek
miesiąca, w godz. 16.00-18.00
w siedzibie ADM, ul. Pułaskiego 22

Sierż. szt. Jerzy Markowicz

Sierż. szt. Mariusz Litwińczuk

tel. 723 64 47 wew. 16
dyżur: każdy czwarty czwartek
miesiąca, w godz. 17.30-19.30,
w budynku Szkoły Podstawowej nr 2

Sierż. szt. Andrzej Grochowski

St. sierż. Rafał Łopocki

tel. 0600 977 519
dyżur: każdy pierwszy czwartek
miesiąca, w godz. 16.00-18.00,
w siedzibie Klubu ADM,
ul. Bema 2

tel. 0600 977 509
dyżur: każdy trzeci poniedziałek
miesiąca, w godz. 15.00-17.00,
w siedzibie Klubu „RELAX”,
ul. Harcerska 18
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Dzielnicowi i rejony ich pracy

tel. 0600 977 489
dyżur: każda trzecia środa miesiąca,
w godz. 15.00-17.00,
w siedzibie Klubu „RELAX”, ul.
Harcerska 18
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Przestudiować studium
Od kilku lat Piastów dysponuje „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta”. Dokument, opracowany przez zespół architektów i urbanistów, został przyjęty uchwałą Rady
Miasta. Nadszedł czas, by zweryfikować
zapisy studium i dopasować je do zmieniającej się rzeczywistości.
Miasto jest żywym organizmem, który
wciąż się rozwija i zmienia. Powstają nowe
budynki, drogi, tworzone są miejscowe plany zagospodarowania, np. niedawno rada
przystapiła do tworzenia takiego planu dla
terenu osiedla „Wieniawskiego”. Nie można zignorować sąsiedztwa lotniska, torów
PKP, autostrady i dróg szybkiego ruchu,
które niebawem dotrą do granic Piastowa.
Trzeba się także liczyć ze zmianami w prawie, np. dotyczącym ochrony środowiska,
oraz śledzić koncepcje rozwoju większych struktur, takich jak
powiat czy województwo.
Ze względu na te wszystkie elementy należałoby w najbliższym czasie zmodyfikować studium, tak aby uwzględniało ono
zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach. Pojawiają się konkretne
wnioski, np. mieszkańcy z terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania osiedla „Malczewskiego” nie są zadowoleni z przyjętych rozwiązań. Powoduje to zresztą, że atrakcyjny teren położony między torami PKP a ul. Warszawską, tuż
przy planowanym targowisku, nadal jest prawie pusty. Swoje
spostrzeżenia i uwagi mają także władze miasta. Burmistrzowi
zależy na tym, aby studium zawierało m.in. określenie granic
centrum Piastowa, wprowadzenie w przypadku terenów w centrum obowiązku prowadzenia sklepów lub świadczenia innych
usług na parterach budynków oraz listę tych usług, analizę prze-

Rentgen nie za EURO

Przygotowany przez miasto i piastowski ośrodek zdrowia
wniosek o dofinansowanie zakupu nowego aparatu rentgenowskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego nie znalazł się, niestety, na liście projektów zakwalifikowanych do uzyskania dopłat z UE. Piastowski wniosek zajął dziesiąte miejsce, a tylko pierwszych dziewięć może liczyć na pieniądze podczas
tego rozdania dotacji. Nie oznacza to, że aparat rentgenowski nie zostanie wymieniony. Koszty (ponad 350 tys. zł) poniesie jednak w większości budżet gminy. Być może uda się
przedłużyć, wygasające w lipcu, zezwolenie na użytkowanie
starego aparatu, co pozwoli na kolejną próbę uzyskania unijnej dotacji – w następnym rozdaniu.
Z informacji na temat działalności Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego, jaką
przekazała radnym kierownik ośrodka, dr Krystyna Lewicka-Dobek, wynika, iż tylko w ubiegłym roku wykonano prawie 5000 badań RTG. W przychodni można także skorzystać
z badań profilaktycznych i porad lekarzy internistów oraz
pediatrów. Chorych przyjmuje także stomatolog i – odpłatnie – ginekolog. Dwie poradnie, okulistyczna i chorób sutka,
nie podpisały w tym roku kontraktów z NFZ.

znaczenia terenów położonych na przedłużeniu ul. Wojska Polskiego oraz zmian w układzie komunikacyjnym ciągu tej ulicy
w związku z przewidywanym włączeniem jej do drogi serwisowej autostrady A-2, rozwiązanie problemu targu w Piastowie,
rozwiązania związane z realizacją kanalizacji deszczowej i infrastruktury do celów informatycznych oraz możliwością poprowadzenia drugiego wiaduktu nad torami PKP, na granicy Piastowa i Pruszkowa.
Dostosowanie „Studium...” do założeń „Strategii rozwoju
Piastowa”, a przede wszystkim do planu rozwoju województwa
mazowieckiego wydaje się pilne. Zgodnie z tym planem, Piastów jest położony w strefie, w której tereny powinny przede
wszystkim służyć rozwojowi przemysłu, działalności gospodarczej oraz rozwojowi nowych technologii. Według studium, podstawową funkcją Piastowa jest funkcja mieszkaniowa. Wyraźnie ograniczono w nim także możliwość rozwoju funkcji produkcyjnej. Istniejący dokument nie odnosi się także do uciążliwości związanych z budową i funkcjonowaniem autostrady
oraz do modernizacji magistrali kolejowej i zwiększenia szybkości pociągów.
Piastów wciąż jest „sypialnią stolicy”. W ostatnich latach
najwięcej decyzji o warunkach zabudowy wydano w sprawach
dotyczących zabudowy jednorodzinnej (ok. 76%). Ok. 14% decyzji dotyczyło zagospodarowania terenu pod usługi, a 18%
— budownictwa dla usług świadczonych równolegle z funkcją mieszkaniową. Wydano zaledwie dwie decyzje w związku
z funkcją produkcyjną. Co to oznacza? Mieszkańcy Piastowa nie
mają wystarczającego dostępu do biur i sklepów oraz zakładów
rzemieślniczych niezbędnych do funkcjonowania miasta jako
samodzielnej całości. To powinno się zmienić i można to zrobić tak, aby „wilk był syty i owca cała”. Jeden z pomysłów opiera się na założeniu, że partery lub partery i pierwsze kondygnacje nowych budynków będą wynajmowane stosownym instytucjom i organom na prowadzenie działalności, a wyższe kondygnacje, z oddzielnymi wejściami, będą służyć do celów mieszkalnych właścicieli.
Tekst opracowano na podstawie dokumentu „Analizy zasadności przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piastów” autorstwa Ewy Kwiatuszyńskiej-Strzeleckiej. Dokument został przedstawiony radnym na sesji 22 lutego 2005 r.
n
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WF na basenie

Andrzej Banasiak, inspektor ds. kulury fizycznej i sportu

To akcja zorganizowana przez władze
samorządowe Piastowa dla uczniów klas
II i III szkół podstawowych od 1 lutego
2005 r. do 16 grudnia 2005 r.
Decyzją władz miasta Piastowa, 1 lutego 2005 r. rozpoczęła się akcja powszechnej nauki pływania dla uczniów klas II i III
szkół podstawowych nr 1, 2 i 4. Planowane
zadanie zostanie wsparte środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu miasta,
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz wpłatami rodziców
dzieci w wysokości 10 zł
miesięcznie. Akcja obejmie
grupę około 380 uczniów.
Zajęcia będą prowadzone na
Miejskim Basenie Krytym
„Kapry” w Pruszkowie pod
opieką wykwalifikowanych
instruktorów
w godzinach
11–13 w dwóch grupach
od poniedziałku do piątku.
Dzieci będą dowożone autokarami spod swoich szkół
oraz odwożone z powrotem
po zakończeniu zajęć. Mamy
nadzieję, że dzięki dyrek-

PIVOTKI na czele

cji szkół, nauczycielom, wychowawcom
i rodzicom, którzy udzielą wsparcia naszym działaniom, taka forma realizacji zajęć szkolnych będzie nie tylko atrakcyjna
dla dzieci, ale stanie się także stałym elementem rozwoju kultury fizycznej i sportu.
Koordynatorem naszych działań jest Zespół
Obsługi Placówek Oświatowych. Życzymy
powodzenia i wielu radosnych chwil.

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

Jarosław Kurdziel, prezes MUKS „PIVOT”

Dobiega końca kolejny sezon Mistrzostw legają na zadaniach z wykorzystaniem map
Mazowsza w koszykówce młodzieżowej,
i kompasów, sprzętu wodnego (kajaki, łow których startują 4 drużyny Pivot’a. W dzie wiosłowe, budowanie tratw), urozmarozgrywkach dziewcząt’92 mistrzostwo icone są zajęciami sportowymi (piłka nożMazowsza po raz drugi zdobyły nasze naj- na, baseball, siatkówka, koszykówka leśna,
starsze „Pivotki”, chłopcy z tego rocznika hokej na trawie) oraz surwiwalowymi torazdobędą również po raz drugi wicemistrzo- mi przeszkód. Organizowane są ponadto zastwo (wiadomo to już 2 kolejki przed koń- wody w pływaniu i krosie kajakowym, a dla
cem rozgrywek). Natomiast dwa roczniki przygotowanych - w maratonie pływackim
dziewcząt – ’93 i ’94 grają jeszcze z szan- i triathlonie mazurskim (pływanie, kajakosami na czołowe lokaty.
wanie, bieg). Obóz ma charakter „plemienJak zwykle w okresie letnim
ny”, uczestnicy podzieleni
ZAPISY NA OBÓZ
MUKS „PIVOT” organizuje 2
są na 10-12 osobowe szczetelefonicznie:
obozy. Oprócz obozu koszypy i mieszkają w czterooso723-14-72 lub
karskiego dla trenujących dziebowych domkach kempingow siedzibie klubu:
ci, już po raz 14-ty odbędzie się
wych z łazienką, położonych
Pułaskiego 6/8 w dniach 27.06 – 9.07 nad jew lesie w ogrodzonym ośrodGimnazjum Nr 1
ziorem Kownatki obóz wodku między dwoma jeziorami.
no-skautingowy dla wszystkich
Specjalnie stworzona punktachętnych dziewcząt i chłopców w wieku 10- cja obozowa ma na celu nie tylko motywo15 lat. Program zawiera elementy wycho- wanie skautów, ale spełnia też rolę dyscywania skautingowego, kształtujące cechy plinującą (tak ważną w terenie położonym
przydatne w dorosłym życiu, takie jak: sa- nad jeziorem). Oba obozy zgłaszane są w
modzielność, samodyscyplina, umiejętność kuratorium oświaty. Wiecej na
współdziałania i współistnienia w grupie,
www.pivotpiastow.prv.pl
umiejętność rywalizacji. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę (absolwentów AWF i ratowników wodnych) i po6
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