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Szanowni Państwo,
Po kilkumiesięcznej przerwie
oddajemy kolejny numer Biuletynu
Informacyjnego Rady Miejskiej
w Piastowie. Jak zwykle, znajdą
w nim Państwo najważniejsze informacje o działaniach Rady i Zarządu
Miasta; dotyczące m.in. przekształceń
służby zdrowia, sytuacji miejskiej
oświaty ze szczególnym uwzględnieniem sposobu realizacji wynagrodzeń
dla nauczycieli, a także problemów
bezpieczenstwa i stanu realizacji
inwestycji.
Pragnę zwrócić Państwa uwagę na
coraz trudniejszą sytuację finansową
Naszego Miasta, którego dochody od
kilku lat relatywnie maleją. Wypada
w tym miejscu doddać, że dzieje się
tak nie tylko w Piastowie, ale także
w wielu innych gminach. Oczywiście
nie zwalnia to Rady i Zarządu Miasta
z odpowiedzialności za realizację
zadań inwestycyjnych i skuteczne
wykorzystanie istniejących możliwości. Pragnę Państwa zapewnić, że tak
właśnie postepujemy. Co więcej, czy-

nimy starania o pozyskanie dodatkowych
środków na realizację inwestycji pochodzących spoza budżetu Miasta. Te działania często są owocne.
Zachęcając Państwa do przeczytania
niniejszego numeru Biuletynu, chciałbym
podzielić się jeszcze jedną refleksją.
W październiku mija połowa obecnej
kadencji samorządu. W ciągu minionych
dwóch lat Rada Miejska Piastowa zebrała
się na 34 sesjach plenarnych, podejmując
ponad 170 uchwał. Intensywnie pracują
komisje Rady. Miło mi poinformować, że
w tym czasie w Piastowie zrealizowana
została znaczna część programu, który
zyskał poparcie Państwa w wyborach
1998 roku. Inne elementy tego programu
są realizowane, bądź będą wykonane
wkrótce. Mam nadzieję, że w najbliższym
czasie będziemy mogli rozpocząć wspólną debatę nad przyszłością Naszego Miasta przy okazji prac nad strategią rozwoju
Piastowa,
o
której
piszemy
w Biuletynie.

Grzegorz Szuplewski

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Piastowie
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Skład Rady Społecznej

Ochrona zdrowia

Start miejskiej przychodni

1 października piastowska przychodnia rozpoczęła
nowy etap działalności jako Miejski Samodzielny Publiczny
Zakład Lecznictwa Otwartego (MSPZLO). Jak już informowaliśmy na łamach "Biuletynu", placówka będzie finansowana bezpośrednio z Kasy Chorych, bez pośrednictwa
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. Nadzór nad działalnością MSZPO sprawuje Rada Społeczna. W jej skład
wchodzi przedstawiciel wojewody, burmistrza oraz
członkowie wybrani przez Radę Miasta. Radni zatwierdzili
też Statut i Regulamin organizujący pracę zakładu.
3 sierpnia br. przychodnia została wpisana do rejestru
wojewody, wkrótce nastąpi rejestracja w Sądzie Gospodarczym. Na kierownika ośrodka zdrowia radni wybrali
dr Krystynę Lewicką-Dobek. Prowadzi ona m.in. negocjacje
z Mazowiecką i Branżową Kasą Chorych dotyczące finansowania działalności w trzecim kwartale br. i w roku 2001.
- W związku z miesięcznym opóźnieniem płatności z kasy,
mogą pojawić się trudności z wypłaceniem w terminie pensji za
październik - mówiła podczas sesji Rady Miejskiej dr LewickaDobek. Miasto prowadzi również rozmowy z dyrekcją ZOZ-u
na temat ostatecznego przejęcia majątku ruchomego przychodni i bazy danych o pacjentach, w której znajduje się w tej chwili
15 tys. nazwisk.
W ośrodku pracuje 12 lekarzy, w tym trzech pediatrów,
ginekolog i radiolog, 12 pielęgniarek i 8 osób personelu administracyjnego i pomocniczego. Czynna jest pracownia RTG
i gabinet ginekologiczny oraz stomatologiczny. - Staramy się,
by w najbliższym czasie w budynku przy ul. Reja swoje gabinety otworzyli inni lekarze - specjaliści, którzy mają podpisane
indywidualne umowy z Mazowiecką Kasą Chorych - mówi
burmistrz Zdzisław Brzeziński.
W tej chwili Kasa przeznacza 6 złotych miesięcznie na
każdego zapisanego pacjenta. W przypadku Piastowa daje to
kwotę ponad 100 tys. złotych. Podział tych pieniędzy przedstawia się następująco:
· ok. 55 tys. - płace i pochodne wszystkich pracowników
· ok. 20 tys. - opłaty za badania specjalistyczne
· ok. 10 tys. - zakup materiałów i wyposażenia medycznego
· ok. 3 tys. zł - koszty usług pogotowia i nocnej opieki lekarskiej
Reszta, po odliczeniu kosztów utrzymania i amortyzacji,
stanowi zysk MSPZLO.

Zgodnie z wymogami kasy chorych, rozpoczęcie
działalności przez Miejski Zakład Lecznictwa
Otwartego wiąże się z koniecznością ponownej
rejestracji wszystkich pacjentów korzystających
z usług przychodni. W związku z tym

prosimy mieszkańców, którzy po 1 stycznia 2000 r. nie
złożyli oświadczeń, o zgłaszanie się do przychodni
przy ul. Reja 1 i ul. Wysockiego 1 w celu wypełnienia
odpowiednich wniosków.
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Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Lecznictwa Otwartego:
Jerzy Ługowski - przewodniczący, dr Tadeusz Sutkowski,
Urszula Prostko, Elżbieta Mikołajczyk, Andrzej Czarnocki, Krzysztof Koziarek

Inwestycje

Hala, ulica i kana³y

Prace przy budowie hali sportowej i łącznika przy Szkole Podstawowej nr 2 przekroczyły półmetek - mówi odpowiedzialny za
inwestycje miejskie zastępca burmistrza, Bernard Adamowicz.
W najbliższych dniach ma być ułożona izolacja cieplna na dachu sali.
Generalny wykonawca budowy, firma PRK-7, potrzebuje na to kilku
bezdeszczowych dni. Po wstawieniu okien i uruchomieniu ogrzewania prace wykończeniowe będą prowadzone także przy niskich temperaturach. Według umowy z wykonawcą, inwestycja powinna zostać
zakończona do końca lutego. Następny etap to zakup sprzętu
sportowego i gimnastycznego oraz montaż ponad 300 siedzeń na
widowni. Odpowiedni przetarg zostanie rozstrzygnięty w grudniu
bieżącego roku. W przyszłym roku miasto przeznaczy środki na
wyposażenie sal dydaktycznych, gabinetów, biblioteki i stołówki
mieszczących się w powstającym łączniku. Od nowego roku szkolnego dzieci będą mogły w pełni korzystać ze wszystkich pomieszczeń
rozbudowanej placówki. Część prac i zakupów zostanie wykonana
za pieniądze Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, który podjął decyzję
o dofinansowaniu piastowskiej inwestycji kwotą 600 tys. złotych
(6 miliardów starych złotych).
***
Na ukończeniu są prace remontowe na ulicy Warszawskiej, na
odcinku od al. Krakowskiej do ul. Matejki. Jest to wspólna inwestycja miasta i powiatu pruszkowskiego, który jest zarządcą drogi.
200 tys. złotych z piastowskiego budżetu przeznaczono na remont
pobocza, chodników i budowę wjazdów do posesji, a 400 tys. złotych
z powiatu na wymianę nawierzchni jezdni, poszerzenie jej do
7 metrów i ułożenie krawężników. Na całej długości ulicy powstaną
rowy odprowadzające wodę. W najbliższym czasie władze powiatu
ogłoszą przetarg na dalszy remont ulicy Warszawskiej, na odcinku od
ul. Matejki do ul. Noakowskiego.
***
Kontynuowana jest jedna z największych tegorocznych inwestycji,
czyli budowa zbiorczego kanału sanitarnego na ul. Godebskiego.
Wykonano już odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. Orzeszkowej,
w przyszłym roku zostanie ukończony następny etap, prowadzący do
ul. Dworcowej. Wykonawca pracuje metodą tunelową, czyli ulice biegnące nad kanałem nie są całkowicie wyłączane z ruchu, co znacznie
zmniejsza uciążliwość prac dla mieszkańców. Zakończenie tej inwestycji umożliwi skanalizowanie ulic prostopadłych do ul. Godebskiego.
***
W tym roku rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach:
- Żeromskiego, od ul. Orzeszkowej do ul. Daniłowskiego,
- Wiosennej, od. al. Dwudziestolecia do ul. Złotej Jesieni,
- Złotej Jesieni oraz
- Ogrodowej, od ul. Norwida do ul. Kasprowicza,
- Wyspiańskiego, od ul. Sienkiewicza do ul. Norwida.
Inwestycje będą częściowo sfinansowane z niskooprocentowanej
pożyczki w wysokości 400 tys. złotych, udzielonej przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
***
Zakończono remont studni oligoceńskiej przy ul. Popiełuszki.
Przeprowadzone wcześniej badania wody wykazały nadmiar żelaza,
dlatego wykonawca został zobowiązany do wymiany instalacji służącej
do uzdatniania wody i uszczelnienia odwiertu. Prace wykonano
w ramach gwarancji i w tej chwili poziom żelaza wynosi 0,05 mg/litr
i jest dziesięciokrotnie niższy niż dopuszczalna norma (0,5 mg/litr).
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Oœwiata

Finanse

Samorz¹d p³aci rz¹dowe rachunki

6 miesiêcy bud¿etu

W budżecie państwa zabrakło 1,2
mld złotych na podwyżki wynikające
ze znowelizowanej Karty Nauczyciela.
Ministerstwo Edukacji Narodowej
zapewnia, że pieniądze, które gminy
muszą wypłacić nauczycielom, zostaną zwrócone samorządom w przyszłym roku w formie zwiększonego
udziału w podatku dochodowym. Na
razie Piastów, podobnie jak inne
gminy, musi na własną rękę ponosić
skutki sejmowej ustawy. Oznacza to,
że trzeba znaleźć około 750 tys. złotych
na wypłaty dla dwustu nauczycieli
szkolnych i 100 tys. dla pedagogów
w przedszkolach. Obiecane przez rząd
pieniądze, ok. 120 tys. złotych, wystarczą jedynie na pokrycie części
wydatków, tym bardziej, że jak dotąd
subwencja oświatowa dla Piastowa nie
została zwiększona ani o złotówkę.
W tej sytuacji Zarząd Miasta jest zmuszony zaciągnąć kredyt oraz zrezygnować z realizacji części miejskich
inwestycji, m.in. ograniczono prace
przygotowawcze planowanej budowy
przepompowni i oczyszczalni wód

deszczowych. Dzięki tym działaniom
i przyjęciu przez Radę Miasta pakietu
uchwał oświatowych, 1 września nauczyciele piastowskich szkół otrzymali
podwyżki płacy zasadniczej. Począwszy
od października, będą wypłacane zwiększone dodatki funkcyjne wynikające
z Karty, np. za wychowawstwo klasy
czy sprawowanie opieki nad stażystami
oraz motywacyjne, których minimalny
poziom Zarząd ustalił na 50 zł w szkołach i 40 zł w przedszkolach. W tym
miesiącu rozpocznie się również wypłata kwot wyrównawczych, ponieważ
wyższe zarobki przysługują nauczycielom już od 1 stycznia br. - Średnia
podwyżka dla piastowskiego nauczyciela wyniesie ponad 270 zł - wyjaśnia
Danuta Oleś, kierownik Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych.
Cieszy, że po raz pierwszy od wielu
lat pracownicy oświaty dostaną zauważalnie wyższe pensje. Szkoda tylko, że
rząd zrzucił ciężar realizacji własnych
planów na samorządy i ich często bardzo skromne budżety.

Nowy Stomil

szukania nowej lokalizacji dla linii
wytwarzającej ten produkt.
Na razie zarząd piastowskiego
Stomilu musi poradzić sobie z problemem zacofania technologicznego
i z zadłużeniem, które może doprowadzić nawet do upadłości zakładu,
w którym pracuje obecnie 200 osób.
Goszczący na jednej z ostatnich sesji
Rady Miejskiej wiceprezes Janusz Widy
zapewnił radnych, że należności wobec
budżetu Piastowa będą płacone na bieżąco, a niebawem rozpocznie się spłata
długów z poprzednich lat. Stomil jest
winny miastu ok. 2,5 mln złotych
z tytułu niezapłaconych podatków.
Prezes Widy zobowiązał się także do
informowania Rady co pół roku o postępach w restrukturyzacji Stomilu
i o harmonogramie spłaty zadłużenia.

Zakończył się proces prywatyzacji
PZPG Stomil. 25 sierpnia została
zarejestrowana spółka z o.o., w której
40% udziałów ma Skarb Państwa,
32% Warszawskie Zakłady PG Stomil,
a 28% prywatna spółka Atarexin.
Nowy zarząd - na jego czele stoi prezes
Andrzej Kuciak, którego zastępcami są
Janusz Widy i Włodzimierz Woźniak zapewnia, że zakłady w Piastowie mają
duże szanse rozwoju, m.in. dzięki przeniesieniu tu z Warszawy bardzo opłacalnej i bezpiecznej dla środowiska produkcji pianki lateksowej. Dotychczas
warszawski Stomil był jej jedynym producentem w kraju, ale plany zagospodarowania przestrzennego gminy Centrum zmuszają przedsiębiorstwo do

Dobra decyzja komisarza
Piastów przystąpił do Warszawskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji (WZWiK), który ma za zadanie
zarządzać majątkiem należącym dotąd do Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK).
Dotychczas działało ono na zasadach
przedsiębiorstwa państwowego i nie
miało uregulowanego statusu własności.
Nasze miasto, podobnie jak inne gminy
Warszawy i okolic, stanie się jednym
z udziałowców przyszłej spółki i zyska
w ten sposób wpływ na funkcjonowanie

oraz eksploatację sieci
miejskiej, np. poprzez
ustalanie opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. Powstanie WZWiK
stało się możliwe dzięki ustanowieniu
przez premiera Zarządu Komisarycznego w Gminie Centrum. Wcześniej
władze tej gminy nie popierały pomysłu
powołania związku. Przystąpienie do
takiej struktury jest bardziej opłacalne
niż samodzielne zarządzanie majątkiem.
W Ożarowie, po wydzieleniu sieci
z MPWiK, koszty eksploatacji znacznie
wzrosły, dlatego ta gmina także podjęła
uchwałę o przystąpieniu do WZWiK.

Rada Miejska przyjęła informację
Zarządu Miasta o wykonaniu budżetu
w pierwszej połowie 2000 r. Dokument
uzyskał pozytywną rekomendację Regionalnej Izby Obrachunkowej, która
kontroluje politykę finansową samorządów. Przez sześć pierwszych miesięcy
br. zrealizowano:

• 47,4% planowanych na cały rok
dochodów, czyli 11 195 555 zł,
• 41 % planowanych wydatków,
czyli 12 116 711 zł oraz
• sfinansowano deficyt w wysokości prawie 1 miliona złotych
za pomocą środków pochodzących z nadwyżki budżetowej
z lat ubiegłych.

Największym obciążeniem piastowskiego budżetu są firmy zalegające z płaceniem podatku dochodowego od osób
fizycznych, np. PZPG Stomil oraz brak
lub opóźnione przekazywanie subwencji
i dotacji z budżetu centralnego, np. na
podwyżki dla nauczycieli.

HIT i oczyszczalnia
póŸniej
Budowa supermarketu HIT, która
miała rozpocząć się w tym roku, stoi
pod znakiem zapytania. Gmina wydała
wszystkie, konieczne do rozpoczęcia
prac pozwolenia, zostały one jednak
oprotestowane przez okolicznych
mieszkańców, głównie z osiedla "Segment". Obawiają się oni hałasu i zniszczenia zieleni. Twierdzą także, że
miasto nie potrzebuje takiego sklepu. Do
czasu rozpatrzenia skarg przez urząd
wojewódzki inwestycja została wstrzymana i na pewno nie rozpocznie się
w tym roku.
***
Nie uda się także w tym roku
rozpocząć planowanej wcześniej
budowy oczyszczalni i przepompowni
wód deszczowych dla północnych
rejonów Piastowa. Pieniądze zaplanowane w tegorocznym budżecie na tę
inwestycję Zarząd musi przeznaczyć na
wypłaty podwyżek dla nauczycieli.
Trwa opracowywanie dokumentacji
technicznej przepompowni. Firma
FINESCO na zlecenie Zarządu wykona
analizę całkowitych kosztów tej inwestycji i przedstawi koncepcję wykonania
oraz eksploatacji urządzeń.
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Znamy już zwycięzców drugiej edycji konkursu "Moja Rodzina".
W finale, który odbył się 16 września
w sali Miejskiego Ośrodka Kultury,
spotkali się uczniowie, którzy wygrali
eliminacje szkolne i najlepiej przedstawili swój dom w formie literackiej
i plastycznej. Jury obradowało w składzie: Teresa Gieracha - plastyk z MOK,
Anna Jaskólska - gminny inspektor
ds. rozwiązywania problemów alko-

holowych, Jarosław Babikowski - plastyk, Andrzej Czarnocki - radny, przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw
Społecznych, Paweł Kubiak - dziennikarz i poeta. Wybór zwycięzcy był
bardzo trudny, ponieważ wszystkie
prace: wiersze, opowiadania, piosenki,
rysunki, grafiki, a nawet rzeźby zasługiwały na najwyższe uznanie. Podczas
finału laureaci otrzymali wspaniałe
nagrody zakupione ze środków Gmin-

nej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: rodzinne gry,
m.in. scrabble, kasety audio i video,
albumy, książki. Zebrani na sali nauczyciele, rodzice i oczywiście sami uczestnicy mogli zobaczyć występy dzieci
i młodzieży ze szkół podstawowych
i gimnazjów. Prezentowali się także
zwycięzcy konkursu. Największy aplauz
wzbudziła piosenka "Rap, mały rap",
wykonana przez Paulinę i Ewelinę Stefaniak. Dziewczynki brawurowo wykonały
kompozycję taty, co dało im pierwsze
miejsce w kategorii literackiej, razem z
Martą Pisarską, autorką powieści "Jak
powietrze". Prace plastyczne można było
oglądać na specjalnej wysta-wie w Sali
Kolumnowej Domu Kultury.
Komisja Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Piastowie
planuje zorganizowanie kolejnej imprezy
promującej wartości rodzinne. O szczegółach poinformujemy w jednym z kolejnych numerów "Biuletynu". Serdecznie
gratulujemy wszystkim uczestnikom
rodzinnej zabawy!

Komisja Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Piastowie rozstrzygnęła

Konkurs na najpiękniejszy
ogród i balkon
Piastowa
Spośród właścicieli zgłoszonych obiektów
wytypowano zwycięzców i wyróżnionych
w następujących kategoriach:

Laureaci konkursu “Moja Rodzina” podczas uroczystoœci wrêczania nagród.

KATEGORIA LITERACKA
III MIEJSCE
Paweł Barej, Kuba Krzemiński, SP 3 wiersz "Braciszkowie"; Kinga Kowalska,
SP 2 - dramat "Grunt to kochająca rodzina"
II MIEJSCE
Michał Pisarski, SP 2 - wiersz "Moja rodzina"; Grzegorz Popławski, SP 2 - wiersz
"Rodzina"
I MIEJSCE
Paulina i Ewelina Stefaniak, SP 3 piosenka
"Rap, mały rap"; Marta Pisarska, Gim. nr 1
- powieść, "Jak powietrze"
KATEGORIA PLASTYCZNA
III MIEJSCE
Kamil Perko, SP 1; Anita Oplocka, SP 1
II MIEJSCE
Karolina Umbrasewicz, SP 5
Artur Domagała, SP 1

I MIEJSCE
Paulina Jarząbek i Agnieszka Szadkowska, LO - Zespół Szkół
Katarzyna Frydrycka, SP 3
Szymon Krysiak, SP 1
WYRÓŻNIENIA
KATEGORIA LITERACKA :
Anna Perz, LO - Zespół Szkół, Agnieszka
Głogowska, SP 1
KATEGORIA PLASTYCZNA :
Anna Perz, LO - Zespół Szkół, Karolina
Gawińska, LO - Zespół Szkół, Monika
Dzitkowska LO, Marta Kruszewska, SP 5,
Malwina Łukowska, SP, Agnieszka
Karpińska, SP 4, Maciej Winnik, SP 3,
Kamil Wolszczak, SP, Ada Stec, Szkoła
Społ., Agnieszka Lewandowska, SP 4,
Marta Żuralska, Gim. Społ., Mariusz Rybnik, Gim. Społ., Paweł Majdański, Gim.
Społ., Jakub Jagielski, Sz. Społ., Paulina
Niewiarowska, Gim. nr 2, Magdalena Szajna, Gim. nr 2.

przy nazwiskach laureatów znajduje się nazwa szkoły, do której uczęszczali w chwili rozpoczęcia konkursu
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OGRODY:
• W stylu francuskim
Nagroda: pani Grażyna Jakubczak
Wyróżnienie: pani Małgorzata Karbowska
• przestrzenne
Nagroda: pan Tomasz Sierakowski
Wyróżnienie: państwo Stanisława
i Mieczysław Kępka
• parkowe
Nagroda: pan Edward Dąbrowa
Wyróżnienie: pani Joanna Halkiew
• kwiatowe
Nagroda: pani Krystyna Wyrzykowska
Wyróżnienie: pani Teresa Kurek
BALKONY
Nagrodę otrzymała pani Halina Grzechnik
Nagrodami są zestawy sprzętu ogrodniczego.
Osobom wyróżnionym ofiarowano książki
i albumy tematyczne, a wszyscy laureaci
otrzymali dyplomy uznania. Gratulujemy!
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WSPOMNIENIE LATA
W tegorocznej akcji "Lato w mieście", przeprowadzonej w klubach
"Novus" i "Relaks" SM w Piastowie,
wzięło udział ok. 330 dzieci i młodzieży
w wieku od 5 do 18 lat. Z tej możliwości spędzenia wolnego czasu codziennie
korzystało od 60 do 80 osób.
Dzieci mogły wykazać się umiejętnościami w plastyce, tenisie stołowym,
bilardzie dziecięcym, wziąć udział
w konkursach, zabawach ruchowych
i umysłowych. Korzystały również
z miejskich placów zabaw, boisk
i kortów tenisowych. W każdy wtorek
i czwartek organizowano wycieczki,
w których udział wzięło ok. 550 osób.
Dzieci zwiedziły klasztor i kościół
romański w Czerwińsku, bawiły się

w "Bajlandii" i "Kolorado", podziwiały zwierzęta w warszawskim ZOO,
próbowały jazdy konnej w Szkółce
Jeździeckiej w Kaniach, wdychały leśne
powietrze w Puszczy Kampinoskiej,
poznały pracę dziennikarzy z warszawskiego radia Plus, doskonaliły umiejętności pływackie na basenach w Grodzisku Maz. i Zalesiu Górnym, zapoznały się z pracą młyna i piekarni
w Kawęczynie, odwiedziły miejsca
bliskie Chopinowi - Żelazową Wolę
i Brochów, oglądały strusie na fermie
w Błoniach. W klubach czekało na
dzieci to, co lubią najbardziej: pączki,
drożdżówki, lody, słodycze.
Na zakończenie, ostatniego dnia
wakacji, odbyła się spartakiada, zorganizowana wspólnie z Piastowskim
Towarzystwem Tenisowym, w której

Lato nie tylko w mieœcie...

Hanna Czerwiec
Kierownik Klubów "Novus" i "Relax"

...ale i poza nim. Piknik “od ziarenka do bochenka”
w tym wieku pochodzi ze szkoły,
nabywany jest na
konkretnych przedmiotach: matematyce,
języku polskim, historii... Jest on w miarę
systematyczny, uporządkowany. Inny,
bardziej chaotyczny rodzaj wiedzy wynika
z obserwacji i dotyczy stosunków międzyludzkich, sposobów zachowania się ludzi,
własnego środowiska i wielu innych
spraw. Jest to również wiedza o samych
młodych, o tym, co sprawia kłopoty, a co
jest przyjemne, co można zmienić, a co
jest ponad siły.
Warto jednocześnie przypomnieć,
w wieku 15, 16 lat dzieci znajdują się
w okresie dojrzewania, a burza hormonalna często odczuwana jest jako niepokój,
złe samopoczucie i rozdrażnienie. W tym
czasie młodzi ludzie gorączkowo szukają
odpowiedzi na najważniejsze pytania: kim
jestem?, dokąd dążę?, jakie są moje
wartości? W takim stanie ducha i ciała
wchodzą do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych lub gimnazjów. W ciągu
najbliższych tygodni muszą zaistnieć
w nowej grupie rówieśników. Niektórzy
demonstrują siłę, inni pozostają w cieniu

Ach, ta dzisiejsza m³odzie¿
Jeśli patrzymy na świat młodzieży
z punktu widzenia dorosłych, to często
zauważamy tylko powierzchowność niektórzy więc mówią: dzisiejsi młodzi są
wspaniali, zdolni, szybko uczą się obsługi
komputera, są wrażliwi..., a inni widzą coś
zupełnie innego: oni są agresywni, okropnie się zachowują, a jak się ubierają... itd.
Spróbujmy stworzyć trochę dokładniejszy portret 15- i 16-letnich ludzi. Mają
za sobą całkiem dużo doświadczeń
życiowych, sporo wiedzą, uważnie obserwują świat, wypracowali swoje sposoby
rozwiązywania trudności. Warto po kolei
przyjrzeć się tym cechom.
Doświadczenia są wartościowe, jeśli
dzieci wynoszą z nich jakąś naukę, na
przykład że nie można zabierać cudzych
rzeczy, albo że trzeba odrabiać lekcje.
Inaczej się dzieje, gdy dziecko pojmie, że
kłamstwo pozwala uniknąć kary za niewłaściwe zachowanie. Taka "nauka"
będzie się mściła na dorosłych.
Jeden rodzaj wiedzy zdobywany

wzięło udział ok. 100 dzieci. Zwycięzców w poszczególnych konkurencjach
nagrodzono dyplomami, słodyczami
i drobnymi upominkami. Każdy otrzymał medal uczestnika akcji "Lato
w mieście 2000".
Bardzo dużą pomocą w tworzeniu
przyjaznej atmosfery służyli studenci
Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej,
skierowani do klubów przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Przeprowadzenie tak
bogatej w atrakcje akcji "Lato w mieście" było możliwe dzięki dotacji
z budżetu miasta w wysokości
12 tys. złotych.

lub stają się wesołkami.
Mętlik w głowach wywołuje szereg
nowych zachowań. W tym okresie rodzice
przestają być najważniejsi. Szesnastolatkowie nie słuchają dorosłych, nie chcą dobrych rad i nie cierpią gadek typu: "jak
byłam/byłem w twoim wieku...", albo
"zobacz jaki X jest porządny, grzeczny, jak
świetnie się uczy...". Ideały wychowawcze, które tkwią w głowach rodziców
i nauczycieli, zupełnie do nich nie przemawiają, nie są ważne. Oni mają własne
pomysły na życie - może czasem naiwne,
ale własne! Dorosłym często brakuje cierpliwości i wyrozumiałości, są zmęczeni
i zajęci własnymi sprawami. Czasami
myślą, że ich wpływ jest niewielki albo nie
ma go wcale. Tymczasem młodzi w tym
wieku wymagają jasnych wskazówek, co
dobre, a co złe.
Scharakteryzowany przeze mnie
portret jest tłem, na którym chcę przedstawić wyniki badań przeprowadzonych
na naszym terenie, wśród 15-letnich
uczniów, przez pana Mariusza Walczaka,
studenta Wyższej Szkoły Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie. Jego praca
licencjacka zatytułowana "Spożywanie

cd str. 8
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Stan bezpieczeñstwa...
... w mieście był tematem dyskusji podczas sesji Rady
Miejskiej w dniu 26 września. Na pytania radnych odpowiadał
komendant piastowskiej policji. - W porównaniu z pierwszym
półroczem ubiegłego roku wzrosła, co prawda, liczba przestępstw, ale zwiększyła się także ich wykrywalność, z 38% do
prawie 45% - poinformował komisarz Wojciech Janicki. Jest
to najlepszy wynik wśród wszystkich komisariatów w powiecie
pruszkowskim. Na terenie miasta najczęściej dochodzi do
kradzieży z włamaniem do mieszkań i samochodów oraz
kradzieży pojazdów. W pierwszej połowie 2000 roku udało się
odnaleźć 12 samochodów, policjanci ujęli 46 przestępców
na gorącym uczynku. Ogółem interweniowali 357 razy i wylegitymowali 1600 osób. Część z nich to młodzież, którą policja zajmuje się w ramach trwającej w powiecie od marca akcji "Małolat".
Osoby poniżej 17 roku życia przebywające na ulicach między
godziną 23 a 5 rano są odnotowywane i transportowane do
domów. - Z naszych obserwacji wynika - powiedział komendant

Janicki - że problem nocnych "spacerów" dotyczy głównie młodzieży z rodzin patologicznych, w których rodzice nie interesują
się tym, co robią dzieci.
Najniebezpieczniejsze miejsca w Piastowie to, zdaniem
komendanta Policji: rejon targowiska, osiedla Żółkiewskiego
i Dąbrowskiego oraz Bema, a także park miejski oraz okolice dworca PKP. To tam m.in udadzą się piesze patrole policyjne zorganizowane dzięki środkom z budżetu miasta. - W tej chwili czekamy
tylko na powołanie nowego komendanta powiatowego i jego
decyzję w tej sprawie. Ma to nastąpić w najbliższych dniach - poinformował komisarz Janicki. Od sierpnia w Piastowie jest czterech
nowych funkcjonariuszy. Po zakończeniu ich szkolenia
w Rzeszowie, obsadzone zostaną wszystkie etaty komisariatu.
Policjanci zamieszkają w pokojach hotelowych biurowca zakładów
Stomil. Komendant Janicki zwrócił uwagę na brak dostatecznej
współpracy z policją ze strony mieszkańców Piastowa. - Sami
niewiele możemy zrobić, jeśli nie znajdzie się nikt gotowy zeznawać jako świadek. Nawet drobni przestępcy czują się bezkarni,
co sprawia, że szybko staną się bardziej groźni - ostrzegał szef piastowskich policjantów.

Mapa rejonów s³u¿bowych policjantów dzielnicowych na terenie miasta Piastowa

-----Granice rejonów
Rejon nr 1 - sierż. Wojciech Kur
Rejon nr 2 - st. post. Mateusz Jabłoński
Rejon nr 3 - st. post. Michał Stołek
Rejon nr 4 - mł. aspirant Tomasz Milczarek
Rejon nr 5 - sierż. Paweł Krzysiak
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Numer telefonów kontaktowych
do wszystkich dzielnicowych:

723 - 64 - 47
723 - 65 - 13
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M³odzie¿ na igrzyskach
Drużyna koszykówki 12-latków UKS "PIVOT", rozpoczęła
przygotowania do nowego sezonu, w którym, jak zapewnia prezes
klubu Jarosław Kurdziel, będzie walczyć o czołowe miejsca
w okręgu warszawskim. Poprzeczkę wysoko ustawili starsi
koledzy koszykarzy, którzy poprzednio dwukrotnie zdobyli mistrzostwo regionu. Na wiosnę drużyna zajęła drugie miejsce
w turnieju ogólnopolskim rozgrywanym w Warszawie i Pruszkowie, w którym startowały bardziej doświadczone drużyny.
Zarząd klubu wznowił tradycję obozów wodno-skautingowych. W czasie wakacji grupa dziewcząt i chłopców wyjechała
do Bachotka nad jeziorem Mielno. Program obozu gwarantował
nie tylko miłe spędzenie wolnego czasu, ale także przygotowywał
do odpowiedzialnego i bezpiecznego wypoczynku, np. poprzez
naukę korzystania ze sprzętu wodnego, map i kompasów.

Piastowskie Ligi Szkolne
We wrześniu ruszyła siódma edycja Piastowskiej Ligi Szkół
Podstawowych i, po raz pierwszy, miejska Gimnazjada. Dzięki
dotacji z budżetu miasta ponad 1300. zawodników z siedmiu
szkół, rywalizuje w 11 dyscyplinach, podzielonych na 60 kategorii
medalowych. Zawody są jednocześnie eliminacjami do
Mazowieckich Igrzysk Szkolnych. Koordynatorem piastowskiej
Ligi jest Jarosław Kurdziel.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W PIASTOWIE
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH
PLASTYKA
ŚRODA

- g. 16.00 - kl. IV - VI
- g. 17.30 - gimnazjum, szkoła średnia
CZWARTEK
- g. 16.00 - przedszkolaki
- g. 17.00 - kl. I - III
KLUB PLASTYKA "WALOR"
WTOREK
- g. 15.00 g. 21.00 - konsultacje
prof. ASP p. Ryszard Sekuła
MŁODZIEŻOWY CHÓR "CANTO"
PON., CZW.
- g. 17.30
SOBOTA
- g. 10.30
DZIECIĘCE STUDIO PIOSENKI
WTOREK
- g. 17.30
PIĄTEK
- g. 15.30
SZACHY DLA CAŁEJ RODZINY
SOBOTA
- g. 10.00
ZESPÓŁ KAMERALNY
CZWARTEK
- g. 15.30
MŁODZIEŻOWE ZESPOŁY MUZYCZNE
WT., ŚR.
- g. 16.00
STUDIO TEATRALNE
SOBOTA
- g. 10.00 - dzieci / zapisy /
- g. 12.00 - młodzież
RYTMIKA
WTOREK
- g. 16.00
GIMNASTYKA DLA PAŃ
PON., CZW.
- g. 19.00
AEROBIC
WT., CZW.
- g. 19.00
WT., CZW.
- g. 20.00 / zapisy /
ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE - zapisy
TEATRZYK DZIECIĘCY TRIO - zapisy

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie lub
w sekretariacie ośrodka w godz. 9.00 - 20.00
ul. Warszawska 24
TEL. / FAX. 723-65-50

Wyniki międzyszkolnego turnieju
o Puchar Piastowa w Piłce Nożnej,
rozegranego w dniach
27-28 września
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 5
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3
IV miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 1 nie wzięła udziału w turnieju.
Szkoła Społeczna rozegrała mecz pokazowy z drużyną złożoną
z zawodników pozostałych placówek.

W finałach szkół ponadpodstawowych Gimnazjum nr 1 pokonało Gimnazjum nr 2,
zaś Zespół Szkół wygrał z drużyną
Liceum Ogólnokształtącego.

Tenis

Mistrzostwa Piastowa
Po raz dziewiąty na kortach Piastowskiego Towarzystwa
Tenisowego spotkali się najlepsi miejscy tenisiści. Przez trzy
kolejne weekendy września w kilku kategoriach wiekowych
rywalizowało 42 dzieci i 36 osób dorosłych. Rozegrano ponad
100 meczów. Poniżej przedstawiamy uczestników i wyniki
finałów.
KATEGORIE:
do 10 lat
PATRYCJA MRÓZ - Aneta Kowalska, 4/2 5/3
Aleksander Zabłocki - Maciej Cendrowski, finał do rozegrania
do 12 lat
KATARZYNA KOŁAKOWSKA - Katarzyna Derek, 6/3 6/2
KRZYSZTOF JANKOWSKI - Wojciech Bartosik, 6/1 6/4
do 14 lat
KATARZYNA GRABARCZYK - Monika Królak, 6/2 6/1
IGOR SZUBA - Kamil Kielczewski, 2/6 7/5 6/0
do 16 lat
KATARZYNA GRABARCZYK - Paulina Mróz, 7/5 3/6 6/2
DOMINIK SKOWERSKI - Kamil Kielczewski, 6/3 3/6 6/4
Seniorzy
MARCIN MARASEK - Grzegorz Godlewski, 6/4 6/2
Seniorzy powy¿ej 35 lat
Maciej Badowski - Aleksander Mackiewicz, finał do rozegrania
Gry deblowe
MACIEJ BADOWSKI, ALEKSANDER MACKIEWICZ Andrzej i Marcin Marasek, 6/3 4/6 6/4
Turniej pocieszenia
PIOTR GODLEWSKI - Zbigniew Stanecki 9/8
Turniej rozgrywał się pod patronatem Burmistrza Miasta
i Przewodniczącego Rady Miejskiej. Zdzisław Brzeziński
i Grzegorz Szuplewski oraz prezes PTT Zbigniew Strzelecki,
wręczyli zwycięzcom puchary, medale, dyplomy i nagrody,
które ufundował Zbigniew Szuba. Nad organizacją i przebiegiem zawodów czuwał trener PTT Leszek Grabarczyk. Za
rok kolejne mistrzostwa i zawody, które uświetnią 10 rocznicę
powstania Piastowskiego Towarzystwa Tenisowego. A jeśli dopisze pogoda, to w połowie października, na kortach PTT zostanie rozegrany turniej kończący sezon 2000.
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Ach, ta dzisiejsza m³odzie¿
cd. ze str. 5
napojów alkoholowych, a sposoby wykorzystania
czasu wolnego przez młodzież" umożliwia
dorosłym, którzy decydują o kształcie naszego
miasta, wychowawcom i rodzicom wyciągnięcie
pewnych wniosków.
Wyniki, które podam, są smutne i nie wymagają oddzielnego komentarza. Aż 89% 15-letnich
uczniów z własnego doświadczenia zna smak
i działanie alkoholu. 12% ankietowanych w czasie
ostatnich wakacji piło alkohol więcej niż 40 razy w czasie ostatnich ferii takich uczniów było 2%.
Jedno z pytań brzmiało: "Jak często pijesz napoje
alkoholowe?" Odpowiedzi są szokujące: 9%
codziennie pije piwo, 1% wino, 2% wódkę. Przypominam, badani mieli po 15 lat! Czy to nikogo
nie obchodzi? Gdzie są rodzice?
Najczęstsze przyczyny picia to: przebywanie
w grupie rówieśniczej, w której normą jest spożywanie alkoholu, nuda, poczucie samotności, chęć
zaimponowania (dla "szpanu"), przełamania
nieśmiałości. Młodzi piją, bo mają trudności
i kłopoty. Bardzo mały odsetek badanych korzysta
z obecnie dostępnych, zorganizowanych form
spędzania czasu wolnego. Chętnie uczestniczyliby
za to w zajęciach sportowych (15%), działali
w kołach zainteresowań (21%): plastycznych,
teatralnych, fotograficznych, fizycznych, informatycznych lub muzycznych.
Sądzę również, że 15 lat życia potrafi
skutecznie zabić w młodym człowieku nadzieję
i wiarę we własne siły, a w zamian dać poczucie
bezradności. Widać to z odpowiedzi na pytanie,
które dotyczyło reakcji na pijących kolegów: aż
30% ankietowanych odpowiedziało, że wobec
pijącego kolegi lub pijącej koleżanki nie warto
podejmować żadnych kroków, bo "kto pił, ten
będzie pił dalej" albo "to nic nie pomoże". Można
zapytać wszystkich dorosłych, kto zabrał im
poczucie, że trzeba próbować, że można zwrócić

Strategia rozwoju miasta
W najbliższych dniach rozpoczną się prace nad
przygotowaniem "Strategii rozwoju Piastowa". Dokument będzie powstawał pod kierunkiem dr Wi-sły
Surażskiej z Centrum Badań Regionalnych. Zostaną
w nim opisane szanse i zagrożenia oraz przedstawione
sposoby
uniknięcia
niebezpieczeństw
i wykorzystania możliwości rozwoju Piastowa.
Co to jest strategia rozwoju?
Dr Wisła Surażska: Jest to dokument składający się
z dwóch części. Pierwsza, to bilans otwarcia, czyli
diagnoza obecnego stanu, która pozwala zorientować
się w obecnej sytuacji miasta, poznać jego silne i słabe
strony oraz szanse, jakie się przed nim otwierają.
Powinny z niej wynikać strategiczne cele miasta.
Sposób ich realizacji jest opisany w drugiej części
dokumentu. Piastów jest miastem położonym na
obszarze dynamicznie rozwijającej się metropolii. To
otwiera wiele szans, ale stwarza również wiele
zagrożeń.
Czy mieszkańcy będą mieli wpływ na strategię?
Procedura opracowywania dokumentu zakłada
udział mieszkańców. Po wypowiedziach ekspertów
przeprowadzane są konsultacje społeczne. Zainteresowani mieszkańcy mogą przyłączać się do komisji,
które przygotowują konkretne projekty. Ostateczny

8

się o pomoc do specjalistów, że nie warto obojętnie przechodzić wobec bliskich osób?
Moim najgorętszym pragnieniem jest, żeby
dostali od nas, dorosłych tyle mądrości i wsparcia w trudnych chwilach, aby nie musieli sięgać
po "chemicznego oszusta", jakim często okazuje
się alkohol.
Anna Jaskólska
Dla Rodziców, którzy często są bezradni i nie
potrafią skutecznie działać, przeznaczony jest
rozpoczynający się po raz szósty

"TRENING UMIEJĘTNOŚCI
WYCHOWAWCZYCH".

W czasie kursu wykorzystane zostaną książki
Fabera i Mazlisha "Jak mówić, żeby dzieci
słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły" oraz
T. Gordona "Wychowanie bez porażek". Organizatorem jest referat ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
z Urzędu Miasta Piastowa. Dla osób z Piastowa
kurs jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy
wszystkich chętnych, zapisy prowadzi pani Anna
Jaskólska, numer telefonu:
723-65-02 lub 0-501-101-181.
W tym roku, z okazji wyjątkowo uroczystej
oprawy Dni Piastowa, zwróciliśmy się do właścicieli sklepów i barów o zaniechanie sprzedaży
napojów alkoholowych w północnej części miasta.
Wielu z nich odpowiedziało na nasz apel. Szczególnie gorąco dziękujemy właścicielom tych placówek,
które zazwyczaj są czynne w niedziele, a w których
tego dnia nie prowadzono w nich sprzedaży alkoholu lub były zamknięte.
Dziękujemy: panom A. Wierzbickiemu i W. Ciechomskiemu, państwu M. i K. Senderowiczom,
państwu M. i J. Dąbrowa, panu K. Kamińskiemu,
panu A. Szmuryle oraz właścicielom barów, panu
J. Grabarkowi i panu S. Wierzbickiemu.

plan działania jest wiec wypadkową opinii ekspertów
i potrzeb mieszkańców.
W jaki sposób strategia może pomóc obecnym
i przyszłym władzom miasta?
Przez pierwsze lata samorząd miał tyle pracy nad
odrabianiem zaległości, że praktycznie nie potrzebował strategii. Kiedy pierwsze potrzeby mieszkańców zostały zaspokojone, nadszedł czas, aby zastanowić się nad sytuacją, w jakiej znajduje się miasto
i pomyśleć o dalszych planach. Właśnie do tego służy
strategia. Prace nad nią są dobrą okazją do przeprowadzenia merytorycznej dyskusji miedzy rożnymi grupami i umożliwiają rozsądne kompromisy.
Projekty wypracowane w ramach strategii pozwolą
miastu
pozyskiwać
dodatkowe
środki
z zewnątrz, np. z funduszy pomocowych Unii
Europejskiej. Każda firma potrzebuje biznesplanu,
a gmina, która także działa w warunkach gospodarki
rynkowej, potrzebuje strategii rozwoju.
***
Przygotowanie strategii rozwoju potrwa kilka miesięcy. Przewidywany koszt przedsięwzięcia to około
25-30 tys. złotych. W kolejnych numerach "Biuletynu" będziemy informować zainteresowanych
mieszkańców o możliwościach uczestniczenia w pracach nad dokumentem. Już teraz można wyrazić
swoją opinię i przesłać ją do redakcji "Biuletynu"
(adres znajduje się obok) lub do Urzędu Miasta.

Mijają dwa lata pracy samorządowców obecnej kadencji
Rady Miejskiej. To dobry
moment, by porozmawiać
o osiągnięciach i problemach,
by razem planować rozwój
miasta.

Serdecznie
zapraszamy na

spotkania
radnych klubu
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• dla mieszkańców
okręgu wyborczego nr 1
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okręgu wyborczego nr 3
środa, 15 listopada
godz. 1800,
Zespół Szkół,
ul. Namysłowskiego
Biuletyn Informacyjny
Rady Miejskiej
w Piastowie
ul. 11 listopada 2,
tel. 723-65-34,
fax 723-66-00
Zespół redakcyjny: Grzegorz Szuplewski, Artur
Moczarski
współpraca:
Magdalena Koziarek
Jarosław Babikowski
Tomasz Czerwiec
Opracowanie graficzne:
Studio Grafiki Architektonicznej
Wojciech Domińczak
Skład i druk:
DVision Group

