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Święta Bożego Narodzenia zawsze stanowiły okazję
do spowolnienia naszego codziennego trudu. W tych dniach
zauważamy jak szybko mija czas i - o czym może także
warto pomyśleć - że są w naszym życiu sprawy, które trudno
wyrazić liczbą lub słowem: przede wszystkim wobec bliskich,
przyjaciół, znajomych. Nie wszystko ma oblicze wymierne
i policzalne. Dlatego w te świąteczne dni życzę Państwu
spokoju ducha, ciepła i powolnego smakowania rodzinnych
chwil oraz potraw przy wigilijnym stole, ciekawych dyskusji
a także interesujących, rodzinnych wspomnień. Wszystkim
mieszkańcom Piastowa życzę w ten świąteczny czas radości.
A Nowy Rok niech niesie się jak najszerzej perspektywą lepszego jutra,
spełnienia naszych planów i zamierzeń.

Jak co roku magia Świąt Bożego Narodzenia puka do
drzwi naszych domów. Dookoła nas rozkwitają radość,
ciepło, miłość i optymizm. Z tej okazji, w imieniu swoim
i Radnych Rady Miejskiej w Piastowie pragnę wszystkim
mieszkańcom naszego miasta złożyć świąteczne życzenia.
Niechaj pod rodzinnym dachem nie zabraknie światła
świecy, ciepła rodzinnej atmosfery i spełnienia najskrytszych marzeń. niechaj Betlejemska Gwiazda rozpłomienia
nasze serca, dając nadzieję i pokój na lepsze jutro,
na lepszy, każdy z nadchodzących dni.
A Nowy Rok niech da wiarę w siłę i potęgę w ich spełnieniu i niech wszystkie dni w Nowym Roku będą tak piękne i szczęśliwe,
jak w ten wigilijny wieczór.

Marek Kubicki
Burmistrz Piastowa

Maria Ziółek
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie

Przedszkole przy Lelewela zostało rozbudowane
Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul. Lelewela 16/18 dobiega
końca. Już niebawem placówka przyjmie 50-cioro maluchów więcej.

■

Prace nad projektem rozbudowy
rozpoczęły się w połowie 2012 r.
Wielu potencjalnych wykonawców,
obawiając się krótkich terminów realizacji zadania, nie podejmowało
„rękawicy”. Fakty pokazały jednak, że
sprawna organizacja i zaangażowanie
czynią tak ambitny projekt możliwym
do wykonania. Wykonawca, chcąc
dotrzymać
terminów
umownych
oddania obiektu do eksploatacji

zastosował dodatkowe źródła ciepła,
które mają umożliwić wysychanie
tynków i wylewek podłogi. Jednak
ostatnie dni nie sprzyjają pracom
wykończeniowym. Niska temperatura
i duża wilgotność powietrza utrudnia
zachowanie reżimów technologicznych w kolejnych etapach budowy.
Prace jednak trwają i – jak wynika z
codziennych analiz – zakończą się
sukcesem.

- Do tej pory przedszkole
obejmowało swą opieką 123 dzieci
w pięciu oddziałach, choć powinno
w czterech. Dotychczas jeden ponadnormatywny oddział mieścił się
w sali gimnastycznej. Po oddaniu
nowowybudowanego obiektu nasza
placówka powiększy się o kolejne
dwa oddziały, a więc o 50-cioro
maluchów więcej. I choć to i tak
spore obciążenie, to jestem bardzo
zadowolona – podsumowuje dyrektor placówki Elżbieta Dawidowicz.

Przy MOK w Piastowie rusza Uniwersytet III Wieku
Już 20 lutego 2013 r. przy Miejskim Ośrodku Kutury
w Piastowie rusza Uniwersytet III Wieku

S

potkania: wykłady będą się odbywać dwa razy w miesiącu: w
środy, o godzinie 11.00. Zadaniem
PUTW jest zapewnienie osobom,
które zakończyły już okres dużej
aktywności zawodowej, możliwość
zaspokajania zainteresowań i zdobywania wiedzy oraz utrzymania
aktywności społecznej. Oprócz tego
będą organizowane wykłady, kursy,
warsztaty, zajęcia praktyczne, a także wycieczki do teatrów czy muzeów.

Słuchaczami Piastowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą
być wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat, złożą odpowiednią deklarację i wniosą ustalone opłaty. Wykładowcami i prowadzącymi zajęcia
w ramach PUTW będą pracownicy
warszawskich uczelni inne osoby
zapewniające prowadzenie zajęć
na odpowiednim poziomie. Zakres
tematów zainteresuje z pewnością
wiele osób.

Zapisy przyjmujemy do końca stycznia pod numerem tel.: 22 723-65-50
/ 504-049-789; mailowo: putw@mokpiastow.pl lub osobiście w sekretariacie MOK, ul. Warszawska 24,
www.mokpiastow.pl

Urząd Miejski w Piastowie przypomina, że od 1 czerwca 2012 r. nastąpiła zmiana numerów telefonów kontaktowych
Kancelaria (022) 770 52 00, Fax(022) 723 66 00; Referat Podatków i Budżetu (022) 770 52 20; Referat Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej (022) 770 52 40; Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami (022) 770 52 50; Referat Architektury i Budownictwa
(022) 770 52 60; Referat Zamówień Publicznych (022) 770 52 65; Referat ds. Inwestycji i Remontów (022) 770 52 70; Referat Spraw
Obywatelskich (022) 770 52 80; Urząd Stanu Cywilnego (022) 770 52 75
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NASZE SPRAWY

Najtrudniejsza inwestycja roku
Od połowy listopada br. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów spod Darnicy
może pochwalić się najnowocześniejszą salą do nauki języków obcych, a jednocześnie wspaniałą pracownią komputerową. Ostatnia z wielu tegorocznych inwestycji podjętych przez władze Piastowa w mijającym roku, ze względu na techniczno-budowlane trudności jej realizacji okazała się sukcesem wartym odnotowania.

W

południe, 16 listopada 2012 roku, w
Szkole Podstawowej nr 4 w Piastowie
miało miejsce niezwykle ważne wydarzenie
- uroczyste otwarcie nadbudowanego piętra
w zachodnim skrzydle szkoły. Dzięki tej inwestycji szkoła zyska dodatkowe 200 m. kw.
powierzchni, którą tworzą dwie, duże sale
dydaktyczne: pracownia informatyczne oraz
językowa. Nadbudowane piętro zostało wyposażone w pełny zakres sanitariatów i łazienek.
Barierą stare zapisy
Droga do sukcesu wymagała sporo inwencji m.in.
urzędników piastowskiego magistratu. Powód: wyeliminowanie błędów w starym projekcie rozbudowy. Ale
udało się!
Niestety, pojawił się kolejny problem: projekt rozbudowy SP 4 (jak również uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania) zostały wykonane i zatwierdzone
jeszcze przez poprzednie władze miasta. Kiedy w wyniku wyborów nastąpiła ich zmiana, dzisiejsi włodarze
przystępując do realizacji nadbudowy placówki szkolnej
otrzymali stary projekt, zawierający wady i objęty zapisami wcześniej uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Tak oto Urząd Miasta, zgodnie z ówczesnym planem

zagospodarowania, był zobligowany do wskazania 67
miejsc parkingowych na terenie szkoły. Zapisy tego
planu stanowiły, iż na każde 100 m. kw. obiektu usługowego - a za taki obiekt uważana jest również placówka
oświatowa - winny przypadać 3 miejsca parkingowe.
Wobec powyższego nadbudowa piętra w świetle tych
zapisów została przez organ nadzorujący potraktowana wraz z istniejącym od 1967 roku budynkiem szkoły
jako całość. Tym samym wykonawca miał obowiązek
wskazać ww. liczbę miejsc parkingowych. I oto, dzięki
umiejętnością negocjacyjnym urzędników magistratu
problem rozwiązano: organ nadzorujący odstąpił od
budowy miejsc postojowych na terenie inwestycji i poprzestał na wskazaniu tychże miejsc przez inwestora w
ciągu istniejących ulic.
Kolejny problem
Gdy kolejne prace budowlane były już na etapie wykończenia i planowano termin otwarcia nowego obiektu…
poważnym problemem okazały się odbiory techniczne, a
dokładnie, spełnienie wymagań dot. ochrony ppoż., które
nie spełniały norm starej, wyeksploatowanej i zarośniętej
instalacja wody użytkowej. Badania instalacji hydrantowej
warunkujące odbiór budowy wykazały jej niedostateczną
wydajność. Nagle, w trakcie prac budowlanych, koniecznym okazało się wymienienie rurociągu doprowadzają-

cego wodę do szkoły, i to na odcinku ok. 200 m od strony
ul. Dąbrowskiego. Ale dobra współpraca Urzędu Miasta z
MPWiK umożliwiła szybkie i sprawne rozwiązanie tego problemu. A pamiętajmy, że prace modernizacyjne prowadzono na obiekcie wybudowanym w innych realiach przepisów
prawnych ppoż., bhp itp. Dlatego też obecnie całe skrzydło
szkoły wraz z nadbudową musiało zostać wyposażone w
nową klatkę schodową zabezpieczoną zaporami przeciwpożarowymi i specjalnymi klapami oddymiającymi w połaci
dachowej.
Cel osiągnięty
Wszystkie te utrudnienia wpływały nieustająco na
opóźnienia realizacji inwestycji. Wiązały się także
z koniecznością zwiększenia nakładów finansowych. Ale cel osiągnięto: szkoła ma zapewniony
dalszy rozwój, zwiększenie liczby uczniów i korzystanie z nowoczesnej struktury oświatowej. Nie
dziwi zatem, że w uroczystości otwarci obiektu
wzięli udział przedstawiciele władz miasta: Burmistrz Marek Kubicki, Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Ziółek, Zastępcy Burmistrza: Zdzisława Zielińska i Krzysztof Smolaga. Zarząd Powiatu
Pruszkowskiego reprezentowała Hanna Kuran, a
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Dyrektor
Danuta Oleś.

MUKS PIVOT obchodzi jubileusz

W tym roku minęło 15 lat od kiedy wcześniejsza działalność drużyn koszykarskich pod nazwą „Pivot” została
sformalizowana. Osiągnięcia klubu muszą być powodem do dumy.

W

ówczas to, skupiona wokół
klasy koszykarskiej w Szkole
Podstawowej nr 5 - grupa osób,
czyli pani Marzena Długołęcka – trener
dziewcząt i długoletni sekretarz zarządu,
pani Jolanta Leszek – mama zawodnika i
skarbnik do dnia dzisiejszego oraz pan Jarosław Kurdziel – trener chłopców, prezes
i pomysłodawca nazwy PIVOT rejestrują
w Urzędzie Kultury Fizycznej w Warszawie Uczniowski Klub Sportowy „PIVOT”.
W 15-letnich dziejach piastowskiego klubu wydarzyło się wiele ważnych faktów:
• 5 -krotne Mistrzostwo Mazowsza zdobyte przez roczniki ’92 dziewcząt i ’85
i ‘2000 chłopców
• Kilkanaście wygranych turniejów ogólnopolskich

• Wychowanie wielu koszykarek i koszykarzy - członków kadry Mazowsza i Polski w tym obecnej reprezentantki Polski
– Magdaleny Ziętary.
• 4 wyjazdy zagraniczne do Wiednia i
Brukseli
• Dwukrotna wizyta w parlamencie Europejskim i spotkanie z europosłem Wojciechem Olejniczakiem
• Udział z sukcesami w camp’ach Marcina Gortata
• Wizyta na treningu Premiera Rządu
Polskiego Donalda Tuska w towarzystwie Roberta Korzeniowskiego
• Organizacja 15-tu popularnych obozów wodno-skautingowych, w których
uczestniczyła min. córka Ambasadora
Australii

• Organizacja 17-tu obozów koszykarskich
• Mistrzostwo Mazowsza Zachodniego i
coroczne Mistrzostwo Powiatu w unihokeju. Organizacja 16-tu popularnych
turniejów koszykówki ulicznej o oryginalnej formule - nazwanych na cześć
Naszego Miasta Piastball’em.
• Organizacja wielu innych imprez sportowych i rekreacyjnych Jubileusz 15
- lecia zgromadził 120 gości, w tym władze Piastowa, przedstawicieli lokalnych
stowarzyszeń i środowiska koszykarskiego Mazowsza.
Prezentacja multimedialna dorobku
MUKS „PIVOT” zamieszczona jest na
stronie klubu: www.pivot.com.pl
Prezes MUKS „PIVOT”
Jarosław Kurdziel
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