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Absolutorium
bez sprzeciwu

ZAP – wybitny polski
eksporter

Rada Miasta przyjęła sprawozdanie z
wykonania budżetu Piastowa za rok 2001
(23 osoby głosowały „za”, 1 wstrzymała się
od głosu) oraz udzieliła absolutorium Zarządowi. (19 „za”, 5 „wstrzymujących się”). Na
sesji, która odbyła się 23 kwietnia br. radni
przyjęli także sprawozdania z działalności
najważniejszych instytucji miejskich, np.
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
czy MOK.

Zakłady Akumulatorowe ZAP Piastów
otrzymały nagrodę Ministerstwa Gospodarki oraz miesięcznika „Rynki Zagraniczne” WYBITNY POLSKI EKSPORTER. Przedsiębiorstwo w 2001 r. sprzedało za granicę
ponad 30% swoich wyrobów za ok. 23 mln
złotych . Klienci używają piastowskich akumulatorów m.in. w Wielkiej Brytanii,
Irlandii, Rosji, Ukrainie, Litwie, Rumunii,
Szwecji i Chorwacji. Gratulujemy nagrody!
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Nowoczesne forum

Dorota: Hello! To wspaniałe, że komuś chce się
redagować stronę o mieście, w końcu nie najważniejszym dla
gospodarki, ale dla mieszkańców TAK. Moje „postulaty”:

Na oficjalnej stronie internetowej Piastowa można
znaleźć listę gości. Jest to jednocześnie forum umożliwiające wymianę poglądów o naszym mieście. Zapraszamy
wszystkich, którzy mają dostęp do Internetu, do skorzystania z tej formy kontaktu i przedstawienia swoich uwag
o życiu w Piastowie. Oto kilka dotychczasowych
wypowiedzi.
Kasia: Jestem mieszkanką Piastowa od urodzenia. Lubię
moje miasto, ale jest mało miejsc, w których można się spotkać
ze znajomymi. Bardzo żałuję, bo musimy (młodzież) np.
siedzieć na ławeczkach. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców
Piastowa.

- zorganizować grupę turystów rowerowych (akurat mam
uprawnienia, tylko muszę je zaktualizować ;-) wiosna blisko, a
trochę ruchu się przyda; na pewno dużo ludzi byłoby zainteresowanych wycieczkami po okolicy, a z czasem może i weekendowymi…

Bartek: Jestem mieszkańcem i jestem z tego dumny, ale
chciałbym się dowiedzieć, czy obecnie w Piastowie żyją jacyś
ludzie, którzy wybijają się ponad przeciętną, na przykład piszą
książki, wiersze itp.? Pozdrawiam wszystkich.

- pomyśleć o otworzeniu jakiejś małej kawiarenki, gdzie
można by się spotkać, porozmawiać, napić kawki lub z dziećmi pójść na ciacho po kościele. Niech to będzie piastowska
alternatywa dla Mc Donalds'a. U NAS MŁODZIEŻ NIE MA
GDZIE SIĘ SPOTYKAĆ!!!

Paweł: Brak dobrego lokalu w Piastowie to wina nie braku
konsumentów (ci by się natychmiast znaleźli), a raczej
wygolonych łepków, którzy chyba już niejeden lokal w okolicy
„zamknęli”. Droga przez Konotopę ostatnio „przeszła”
samą siebie. Zaorać, posadzić buraki!!!!!! Pozdrowienia dla
wszystkich gości.

Uwagi „¯yczliwego”
Rozczulające są polemiki, które niepostrzeżenie wkradły się do
„Biuletynu” Rady Miejskiej w Piastowie. Objawiły się one również w
ostatnim numerze pisma. Była to ideologiczna polemika z zestawieniem winien - ma, czyli z budżetem miasta na 2002 r. To, co przewodniczący rady uznaje za oczywisty sukces, radny opozycyjny traktuje jak kompletną klęskę. Języków i myśli pomieszanie.
Teraz nastąpi kilka cytatów z artykułu pt. „Ostatnie tango budżetowe AWS - Nasz Piastów”:
– Chociaż przedstawiciele Zarządu mówią, że sieć kanalizacji jest
prawie na ukończeniu, to nie jest to prawda. Budowa wodociągów
jest ledwo rozpoczęta (…), a system odwodnień został zupełnie
zlekceważony. Jest to piękny, logiczny wywód, chociaż ze znanym
średniemu pokoleniu przesłaniem „A u was Niegrów bijut”.
– Dopuszczono także do powstania zadłużenia Stomilu z tytułu
niepłacenia do kasy miasta podatku od nieruchomości. Zadłużenie
Stomilu powstało w wyniku problemów z restrukturyzacją zakładu,
a nie z tytułu niepłacenia do kasy miasta podatku od nieruchomości. Brak wniosku Zarządu Miasta o ściągnięcie przez komornika
należności miasta od przedsiębiorstwa był spowodowany niechęcią
samorządu do likwidacji piastowskiej firmy. Ciekawe, jak Pan
Radny, trzymając krzepko ster rządów w Piastowie, zapobiegłby
powstaniu zadłużenia Stomilu?
– Z czasów uczestnictwa w pracach Rady Miejskiej w Piastowie
pamiętam dane o stanie zatrudnienia w urzędach gmin miejskich w
Polsce. Piastów z niespełna pięćdziesięcioma osobami pracującymi
w „ratuszu” był i chyba pozostał urzędem o najmniejszym zatrudnieniu wśród gmin miejskich (25 tys. mieszkańców). Natomiast dla
radnego polemisty do marnotrawienia publicznych pieniędzy przyczyniła się również nadmierne rozbudowana administracja (w tym
zbędne stanowisko jednego wiceburmistrza). Jeśli przejawem dramatycznego przerostu zatrudnienia jest jeden nielubiany przez
opozycję wiceburmistrz, to… trzeba odstrzelić jednego wiceburmistrza i po krzyku. Nie umiem wskazać, którego. Z niecierpliwością czekam na kolejny „Biuletyn” z wykazem kandydatur do
odstrzału.
– Oj, chyba szef opozycyjnego klubu radnych nie lubi Piastowa. Nie
podoba mu się ulica Lwowska, hala sportowa w SP 2 i al. Wojska
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Bożena: Dziury na drodze do Ożarowa to fakt, ale czy dziury przed urzędem miejskim nie przeszkadzają władzom miasta?

- ustawić znowu pojemniki do segregacji śmieci (szkło,
plastik, puszki, papier) w jakimś sensownym miejscu, np. na
tyłach „Roberta” lub w okolicach stacji PKP;

Reszta pomysłów po przemyśleniach, zachęcam innych do
„burzy mózgów”, niech nasi WAŻNI PANOWIE RADNI
wezmą się do pracy i coś tymi pomysłami zrobią!!!


Jacek Szczygieł
Redaktor „Biuletynu” RM w latach 1994-1998
Polskiego. TO CO SIĘ OPOZYCJI PODOBA?
Lektura „Biuletynu” doprowadziła mnie do następujących
wniosków. Formuła pisma - organu Rady Gminy winna przestrzegać
jednej kardynalnej zasady. Radni harcownicy, mający odmienne
zdanie od miłościwie panującej większości, powinni mieć możliwość
przedstawienia swoich poglądów przed uchwaleniem miejscowego
prawa, a nie po jego ustanowieniu przez Radę. Mogą zamieścić każdą
polemikę choćby w piśmie „Sojusz Ludzi Demokracji”. Uchwalony
przez Radę Miasta budżet nie powinien być przedmiotem ideologicznych polemik. O planie wydatków można mówić jako o dokumencie ryzykownym, pasywnym, zachowawczym, nieuwzględniającym oczekiwań ugrupowań opozycyjnych, natomiast nie można
uchwa-lonego prawa kontestować. Szczególnie wtedy, gdy samemu
uczes-tniczyło się w jego tworzeniu. Dystansowanie się radnych od
uchwał Rady nie kojarzy się z „ostatnim tangiem”, lecz z kocią
muzyką.
A mogłoby być tak klarownie i bez ideologii. Naszym zdaniem
(zdaniem opozycji) nie powinniśmy finansować z budżetu następujących zadań (tu wymienić jakich i za jakie kwoty) i zamiast tego
przeznaczyć środki na zrealizowanie wydatków (podać jakich).
Ponieważ „Biuletyn” jest oficjalnym periodykiem samorządu
Piastowa, publikacje w nim zawarte winny prezentować ostateczne
stanowisko Rady Miasta. Tylko tyle i aż tyle.
W artykule „Jesteśmy konstruktywną opozycją”:
– Przewodniczący mniejszościowego Klubu Radnych SLD opisuje
możliwości oddziaływania swojego ugrupowania na bieg miejskich
spraw. Używa nawet stwierdzenia „wymusiliśmy”. To chyba oznacza,
że jak się czegoś bardzo chce, to można tego dokonać mimo
pozostawania w mniejszości.
– Szef „konstruktywnej opozycji” stwierdza, że korzystne jest to, że
przewodniczącą Komisji Bezpieczeństwa jest radna z naszego
ugrupowania. Mnie się wydaje, że znaczne lepiej byłoby napisać, że
jest to bardzo mądra kobieta.
PS Ciekawe, czy redakcja „Biuletynu” udostępni jego łamy dla
uwag „Życzliwego”? „Biuletyn” to przecież organ Rady Miasta.
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A rowery swoj¹ drog¹
Prezes PTR
Ryszard Kusiak

Czy zauważyliście państwo, że już wiosna? Dobrze
byłoby wprowadzić się w pogodny, wiosenny nastrój.
Sposobów na to jest wiele, a jednym z nich może być
jazda na rowerze.
Wszystkim miłośnikom aktywnego spędzania czasu
na świeżym powietrzu Piastowskie Towarzystwo
Rowerowe przedstawia motto tegorocznego sezonu
turystycznego: wyjazd rowerowy to czas wyjątkowy.
Zapytacie państwo, dlaczego wyjątkowy? To bardzo
proste: jazda na rowerze to między innymi:
• rekreacja
• poznanie ciekawych miejsc w najbliższej okolicy
• szansa na kontakty z nowymi ludźmi
• możliwość spędzania czasu z najbliższymi (wyjazdy
rodzinne)
• omijanie ulicznych korków
• poruszanie się najbardziej ekologicznym pojazdem.
Każdy, kto mieszka w Piastowie lub w okolicy, może
zorganizować wycieczkę rowerową na dwa sposoby:
• Korzystając z zamieszczonej poglądowej mapki, na
której podano miejscowości oraz orientacyjne
odległości w kilometrach, można samodzielnie
zaplanować wycieczkę rowerową w dowolnym
kierunku i czasie.
• Lubiących towarzystwo w czasie jazdy PTR zaprasza na
wspólne wyprawy rowerowe, podczas których będziemy
służyć sobie (w miarę potrzeby) pomocą organizacyjną,
turystyczną i techniczną.
Piastowskie Towarzystwo Rowerowe przez cały sezon
W Mistrzostwach Mazowsza w koszykówce młodzików
PIVOT PIASTÓW zajął III miejsce, pokonując w decydującym meczu MOS OCHOTA 103:94. Turniej wygrała drużyna z Radomia. Królem strzelców Mazowsza został
piastowianin Radek Świątkowski.

Br¹zowy piastowianin

turystyczny, od 1 maja do końca sierpnia organizuje rodzinne
wycieczki rowerowe. Uczestnicy wycieczek spotykają się w
każdą niedzielę o godz. 10.00 na parkingu przy stacji PKP w
Piastowie od strony Urzędu Miejskiego. Trasy wycieczek ustalane są wspólnie w dniu wyjazdu według zgłaszanych propozycji. Wycieczki mają charakter rodzinny, a tempo jazdy jest dostosowywane do możliwości uczestników. Samotni rowerzyści
są mile widziani. Z nami przestaną być samotni. Wszyscy
uczestnicy wycieczek powinni posiadać ubezpieczenie wykupione indywidualnie w zależności od własnych potrzeb.
Zachęcamy do jazdy na rowerze, bo omijają Cię zawały,

gdy naciskasz na pedały.

PAK

Piastowianin Artur Tykwiński (na zdjęciu pierwszy
z prawej) przebojem wdarł się do europejskiej czołówki jujitsu.
Na rozegranych w dniach 23-24 marca 2002 r. w Schwerin
(Niemcy) Otwartych Mistrzostwach Europy Full contact zdobył
brązowy medal w kategorii do 86 kg.
Artur Tykwiński jest nauczycielem WF-u w Gimnazjum
Nr 1 w Piastowie i studentem IV roku AWF w Warszawie. Jujitsu uprawia od 1995 r. w UKS KUMITE działającym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piastowie. Jego trenerem jest
Mirosław Soroka.
Młody sportowiec (ur. w 1978 r.) ma już w swoim dorobku
blisko 20 medali. Przed sukcesem na macie w Schwerin był
drugi na Mistrzostwach Polski w 2001 r. w kategorii do 85 kg,
a następnie zwyciężył w eliminacjach do mistrzostw Europy.

Gratulujemy i życzymy kolejnych osiągnięć!
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W etapie międzygminnym w
Mrokowie gminę Piastów reprezentowali
także uczniowie z Gimnazjum Nr 1.
Drużynę reprezentującą swoją szkołę i
całą gminę Piastów utworzyli uczniowie:
Krzysztof Chadaj (kl. If), Małgorzata
Kowalczyk (kl. Ig) i Magda Mazloum
(kl. IIIc), przygotowani przez nauczycielkę chemii B. Augustyniak. Przewodniczącą komisji konkursowej dla gimnazjum była nauczycielka chemii z Gimnazjum Nr 1 mgr Bożena Augustyniak.
Laureaci etapu międzygminnego
„Promieniowanie i życie” - finał (gimnazja)
I miejsce – Gim. z Mrokowa (gmina
Lesznowola)
II miejsce – Gim. nr 1 z Piastowa
III miejsce – Gim. nr 3 z Warszawy
Włochów
IV miejsce – Gim. nr 1 z Raszyna
V miejsce – Gim. z Michałowic

Uczniowie z piastowskich szkół
wspaniale walczyli w finale konkursu.
Pokazali bogate w treści postery oraz
zaprezentowali programy artystyczne
promujące gminę Piastów. Poradzili
sobie również z zadaniami i pytaniami
konkursowymi. Drużyny zdobyły dla
szkół puchary, dyplomy i cenne nagrody.
Finał II Międzygminnego Konkursu Ekologicznego był oglądany i oceniany przez burmistrzów i wójtów gmin
oraz przez zaproszonych gości i kolegów
ze szkół. Drużyny uczestniczące były
gorąco wspierane przez kolegów dopingujących ich z widowni. Wszyscy na sali
doskonale się bawili i jednocześnie
uczyli lepiej rozumieć podstawy ekologii
i ochrony środowiska.
II Konkurs Ekologiczny zastał zgłoszony do Kalendarium Imprez Ekologicznych na rok 2002 w Biurze Informacji i Promocji Ministerstwa Środowiska.
Organizatorami konkursu był Zespół
Doradców
Metodycznych:
Janina
Gadomska, Jadwiga Grużdź i Jolanta
Januszewicz w porozumieniu z ODN

w Warszawie, Ośrodkiem DydaktycznoMuzealnym w Granicy Kampinoski Park
Narodowy, Państwową Agencją Atomistyki i Instytutem Problemów
Jądrowych w Świerku.
Serdeczne podziękowania kieruję do
władz gmin: Lesznowola, Michałowice,
Piastów, Raszyn i Warszawa Włochy
oraz sponsorów, którzy wykazali zainteresowanie konkursem i ufundowali
dyplomy, puchary i nagrody na etap
gminny i międzygminny konkursu.

Sponsorzy finału konkursu:
Wójt gminy Lesznowola
Burmistrz gminy Piastów
EDUKO - mikroskopy szkolne
Kampinoski Park Narodowy
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Warszawie
Państwowa Agencja Atomistyki
PPWK im. Eugeniusza Romera
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Wydawnictwo „Nowa Era” Sp. z. o.o.


35 lat „czwórki”

Pod os³on¹ dzia³a
Każda okrągła data pozwala
uważniej spojrzeć na to, co już udało się
osiągnąć, na przedsięwzięcia, w których
obecnie uczestniczymy. Właśnie mija
35 lat od momentu, gdy 3 września 1967 r.
przy ulicy Żbikowskiej 25 oddano do
użytku nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 4. Warto pamiętać, że Czwórka funkcjonowała jednak już od
1 września 1958 r. Na początku była
zlokalizowana na zbiegu ulic Karłowicza i Bohaterów Wolności. Pierwotną
lokalizację pomyślano jako prowizorium mające istnieć do czasu oddania do
użytku
obiektu
odpowiadającego
społecznemu zapotrzebowaniu.
Budowa nowego budynku szkoły
oraz jego wyposażenie to przede wszystkim dzieło żołnierzy Wojsk Obrony
Przeciwlotniczej. W podziękowaniu dla
ich trudu szkoła przyjęła imię
Bohaterów spod Darnicy. Węzeł kolejowy Darnica (obecnie dzielnica
Kijowa) to miejsce będące symbolem
polskich wojsk przeciwlotniczych. To
właśnie tam w nocy z 7 na 8 kwietnia
1944 r. żołnierze I Samodzielnego
Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej
przeszli chrzest bojowy zakończony
zestrzeleniem pięciu niemieckich
samolotów.
Owocna współpraca z wojskiem
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Jacek Zaleśny

trwa do dzisiaj. Dzięki niej kolejne
roczniki uczniów mogą poznawać
Twierdzę Modlin, Cytadelę Warszawską
oraz inne ważne dla historii wojskowości obiekty. Żywe obcowanie z historią to
ważny element kształcenia realizowanego przez Czwórkę. Dzięki życzliwości wojska w czasie ferii
zimowych oraz letnich dzieci mogą
wypoczywać na koloniach organizowanych w obiektach wojskowych w
Gołdapi, Ustce, Rogowie czy Czerwińsku. Nikt nie zliczy pomocy
udzielanej szkole na bieżąco.

Szkół w kraju jest wiele, ale tylko
dzieci z niektórych z nich - tak jak
z Czwórki – odnoszą sukcesy. Źródeł
powodzenia upatrywać należy w ukierunkowaniu działalności na wielowymiarowe formowanie osobowości
uczniów. Szkoła nie tylko ucząca,
ale także bezpieczna i przyjazna to
motto realizowanej pracy dydaktyczno–wychowawczej. Bieżące reagowanie
na pułapki współczesności powoduje,
że Czwórka wolna jest od agresji,
a także od alkoholu, narkotyków
i innych uzależnień.
c.d. na str. 8
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PROGRAM „DNI PIASTOWA”

c.d. na str. 4
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Pełen program dni Piastowa znajdziesz także w Internecie na stronie
www.umpiastow.pl oraz na słupach ogłoszeniowych
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Edukacja informatyczna

Tworzenie przysz³oœci
Pod takim hasłem odbyło się w dniu
9 kwietnia br. w sali kinowej Miejskiego
Ośrodka Kultury w Piastowie blisko
5-godzinne seminarium. Inicjatorami
przedsięwzięcia byli: samorząd powiatu
pruszkowskiego i Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie.
Gospodarzami seminarium byli
m.in.: Jacek Szczygieł - przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego, prof.
Marek Hołyński - MIT Boston, dr
Grzegorz Janicki - rektor WSKFiT w
Pruszkowie i Mirosław Sielatycki dyrektor Centralnego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli. Licznie rozesłane
zaproszenia podpisali: starosta powiatu
pruszkowskiego Zdzisław Sipiera, przewodnicząca Komisji Edukacji Rady
Powiatu Pruszkowskiego Zdzisława
Zielińska i wymieniony powyżej przewodniczący Jacek Szczygieł. Dowiadujemy się z nich, że Rada Powiatu
rozpoczęła
realizację
programu

Paweł Kubiak

„Informatyczna Szkoła 2002”.
Podstawowymi
wyznacznikami
zamierzenia będą:
• szybki, nielimitowany dostęp do
Internetu w każdej szkole średniej w
powiecie pruszkowskim;
• utworzenie nowych pracowni informatycznych umożliwiających nauczanie
innych przedmiotów niż informatyka;
• nowe techniki nauczania - nauka
z wykorzystaniem Internetu;
• tworzenie Lokalnych Akademii Informatycznych z modułami szkoleniowymi Cisco, Microsoft, Sun,
Apple;
• szkoła miejscem ustawicznego informatycznego kształcenia.
Organizatorom udało się zgromadzić
na sali około 250 słuchaczy: organizatorów edukacji, informatyków, uczniów
szkół średnich. Wszyscy z dużą satysfakcją wysłuchali brawurowego wystąpienia prof. Hołyńskiego – sławy świa-

towej informatyki. Porównywalne
zainteresowanie wzbudził wykład
dr Jana Dunin-Borkowskiego z Centrum
Technologii Nauczania pt. „Nauczanie
przedmiotów przyrodniczych z komputerem - zapytaj przyrody”. Wykładowca
w ciekawy sposób zademonstrował na
ekranie przydatność techniki informatycznej w służbie celów dydaktycznych:
przeprowadzania doświadczeń fizycznych czy chemicznych, symulacji
zjawisk fizycznych itp.
Seminarium, pomyślane jako początek procesu unowocześniania edukacji
w powiecie, spełniło oczekiwania organizatorów wyrażone w następujący sposób:
Nie wikłajmy się w polityczne spory
o kształt reformy oświaty. Róbmy swoje,
w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem.
Twórzmy możliwość przygotowania
młodzieży do funkcjonowania w zglobalizowanym, informatycznym świecie.


„Zielone p³uca Mazowsza - Puszcza Kampinoska”, „Promieniowanie i ¿ycie”

II Miêdzygminny Konkurs Ekologiczny
Konkurs ogłoszono w szkołach znajdujących się na terenie gmin:
Lesznowola, Michałowice, Piastów,
Raszyn i Warszawa Włochy. Celem
konkursu ekologicznego było:
• kształtowanie właściwego stosunku
dzieci i młodzieży do najbliższego otoczenia, poznanie problemów
gminy i porównanie naszych
osiągnięć z osiągnięciami gmin,
z którymi współpracujemy,
• rozwijanie i pogłębianie wiadomości
i umiejętności oraz kształtowanie
postaw uczniów w zakresie ekologii
i ochrony środowiska,
• upowszechnianie wiedzy o Kampinoskim Parku Narodowym, jego
walorach przyrodniczych i rekreacyjnych,
• pogłębianie i upowszechnianie wiedzy z zakresu promieniowania i jego
wpływu na organizmy żywe,
• wykorzystanie różnych źródeł informacji i technik multimedialnych,
• realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych (ekologicznej, regionalnej, prozdrowotnej, medialnej).
Do I etapu szkolnego przystąpiło 506
uczniów ze szkół podstawowych i 365
uczniów z gimnazjów. Etap ten zapoz-

nawał z celami konkursu, a także
pozwalał na poznanie zagadnień ekologii
i ochrony środowiska własnej gminy
i regionu. Uczniowie poznali tematy
wiodące dla szkół podstawowych i gimnazjów.
II etap gminny odbywał się w wyznaczonych szkołach na terenie gmin.
W gminie Piastów konkurs odbył się
w szkole podstawowej nr 1. Przystąpiło
do niego 34 uczniów ze szkół podstawowych i 14 uczniów z gimnazjów.
Laureaci etapu gminnego (szkoły podstawowe)
I miejsce - Szkoła podstawowa nr 4
II miejsce - Szkoła podstawowa nr 1
III i IV miejsce - Szkoła podstawowa nr
2 i szkoła podstawowa nr 3
Laureaci etapu gminnego (gimnazja)
I miejsce - Gimnazjum Nr 1
II miejsce - Gimnazjum Nr 2
III etap (międzygminny, finał) odbył
się w Mrokowie (gmina Lesznowola).
Polegał na prezentacji przygotowanych
posterów i teleturnieju. Uczestniczyły w
nim trzyosobowe drużyny reprezentujące
pięć gmin na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów. Drużyny przygo-

Janina Gadomska

towały poster pod hasłem „Ochrona
środowiska w gminach w oczach dziecka” i wzięły udział w teleturnieju,
rozwiązując zadania i udzielając
odpowiedzi na otrzymane pytania.
W etapie międzygminnym gminę
Piastów reprezentowała szkoła podstawowa nr 4. Drużynę utworzyli następujący uczniowie: Robert Rosołek (kl. VI d),
Artur Mościcki (kl. VIc) i Robert
Ściechowski (kl. VIc), przygotowani
przez nauczycielki przyrody: A.
Lewandowską i D. Borowiec. Przewodniczącą komisji konkursowej dla szkół
podstawowych była mgr Lidia Witrylak,
nauczycielka przyrody ze szkoły podstawowej nr 1 w Piastowie.
Laureaci etapu międzygminnego
„Zielone płuca Mazowsza - Puszcza
Kampinoska” - finał (szkoły podstawowe)
I miejsce – SP im. C. Godebskiego
z Raszyna
II miejsce – SP z Lesznowoli
III miejsce – SP nr 4 z Piastowa
IV miejsce – SP z Nowej Wsi (gmina
Michałowice)
V miejsce - SP nr 87 z Warszawy
Włochów
c.d. na str. 6

5

BIULETYN INFORMACYJNY RM maj 2002

nową nazwę osiedla. Zwycięża „Piastów” - propozycja 14-letniego harcerza, Zygmunta Kosewskiego. Ze
wspomnień p. Kosewskiego (wg „Kuriera Polskiego”
z 10 września 1975 r.): …okazało się, że moja nazwa
podobała się wielu mieszkańcom. Wreszcie zebrano
wszystkie propozycje i spośród nich wybrano trzy:
Różanów, Złotów i Piastów. Rozpoczęły się obrady
komisji sędziowskiej przy współudziale licznych
mieszkańców, którzy bardzo interesowali się tą
sprawą. Początkowo najwięcej zwolenników miał
Różanów, ale w pewnym momencie na plac, gdzie
odbywały się obrady komisji zajechały dziesiątki furmanek z okolicznymi chłopami, członkami partii
ludowej „Piast”, którzy zaczęli domagać się
ustanowienia mojej nazwy. Ta niespodziewana
pomoc przeważyła sprawę. Utrata stała się Piastowem.
1926 (10.10) - poświęcenie nowo wybudowanego

Drużyna OSP w Piastowie - lata trzydzieste XX w.

Lepiankę, domy kolejowe kolonii PKP Piastów,
ulice: Pustą, Kruczą, Jasną, Szarą, Żytnią, Główną,
Studzienną, Bąkową, Graniczną, Wąską, Ożarowską,
Prostą, Wolską i Długą oraz należącą do Pruszkowa
Papiernię, część Reguł, Malich i Bąków.
1930 - Piastów staje się gminą. Liczy wówczas ok. 2,5 tysiąca mieszkańców. Pierwszym
wójtem został Rudolf Szulc.
1932 - otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 2
w nowym budynku przy al. Krakowskiej.
1932 - powstaje klub sportowy „Piast”
Piastów. Przez następne lata boisko przy obecnej
al. Tysiąclecia jest miejscem, z którym identyfikują się liczni piastowscy piłkarze, trenerzy, działacze i sympatycy. Dziś I drużyna Piasta występuje w IV lidze. W zespołach trampkarzy i juniorów
trenuje ponad 100 młodych mieszkańców Piastowa.
Uroczystość poświęcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w roku 1932. Widoczny kościół pw. Matki
Boskiej Częstochowskiej i figura Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia.
1939 – 1945 - okupacja hitlerowska w Piastowie trwa od 8 września 1939 r. do 17 stycznia
przy al. Krakowskiej kościoła pw. Matki Boskiej 1945 r. W tym czasie rozwija się konspiracja
Częstochowskiej.
niepodległościowa. Na terenie Piastowa działa
1928 - F. Miller zakłada przy ul. Warszawskiej drugą fabrykę - Zakłady Kauczukowe
„Piastów” SA. Dzisiaj znajdują się tutaj Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego
„Stomil” Sp. z o.o.
1928 (01.07) - kardynał Aleksander
Kakowski, metropolita warszawski, ustanawia
pierwszą na terenie Piastowa parafię rzymskokatolicką pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Pierwszym administratorem parafii
zostaje ks. Antoni Montak, b. kapelan Wojska
Polskiego, uczestnik wojny 1920 r. Parafia
została wydzielona z dwóch innych (Żbików
i Pęcice) i objęła swym zasięgiem: Piastów,
Czechowice, Gołąbki, Niecki, Żdżary,
Poświęcenie nowej części szkoły nr 2 w roku 2001.

II
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Najstarsze osiedle w Piastowie – domy kolejowe zbudowane w latach 1900-1904.

7. kompania („Jowisz”) VI Rejonu „Helenów” VII
Obwodu AK „Obroża” licząca około 200 żołnierzy,
dowodzona przez Jana Sadowskiego „Suzina”. Od
listopada 1942 r. Józef Kapler „Jutkiewicz” kieruje
produkcją pistoletów maszynowych (słynne „steny”)
dla potrzeb Kedywu. Część produkcji odbywa się na
terenie posesji J. Kaplera przy ul. J. Brandta 11.
Na terenie Piastowa prowadzony jest kolportaż
prasy podziemnej i działania sabotażowe.
1 lutego 1944 r. w udanym zamachu na generała
SS i Policji Franza Kutscherę bierze udział
mieszkaniec Piastowa i żołnierz AK Zbigniew Gęsicki „Juno”. Osaczony przez Niemców na moście
Kierbedzia ginie w nurtach Wisły.

miasto liczy blisko 10 tysięcy mieszkańców.
1956 – 1958 - przy al. Tysiąclecia zbudowana
zostaje trzecia szkoła podstawowa w Piastowie.
Patronat nad SP nr 3 obejmuje ministerstwo komunikacji. Dzisiaj SP nr 3 kończy swoją działalność, a
w budynku szkoły mieści się Gimnazjum Nr 2.
1958 - rozpoczyna działalność Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Piastowianka”. W następnych latach
dynamicznie rozwija się spółdzielcze budownictwo
wielorodzinne, szczególnie w północno-zachodniej
części miasta.
1967 - działająca od 1958 r. szkoła podstawowa
nr 4 przenosi się do nowego budynku przy ul.

Drużyna piłkarska „Piasta” Piastów (1957 r.)

1945 - rozpoczyna działalność Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza (przy ul. 11 Listopada).
1946 - powstaje druga na terenie Piastowa (przy
ul. Namysłowskiego) szkoła ponadpodstawowa.
Wówczas jest to zasadnicza szkoła zawodowa, która
w latach sześćdziesiątych rozwinie się w Zespół
Szkół Chemicznych. Dzisiaj jest to Zespół Szkół im.
Fridtjofa Nansena
1952 - Piastów uzyskuje prawa miejskie. Nowe
Osiedle mieszkaniowe przy al. Wojska Polskiego powstałe w latach osiemdziesiątych.

Drużyna piłkarska „Piasta” Piastów (1957 r.)

Żbikowskiej. Już od roku patronat nad SP nr 4
sprawuje szefostwo Wojsk Obrony Przeciwlotniczej.
1973 - przy ul. Harcerskiej rozpoczyna działalność naukową Instytut Przemysłu Gumowego
„Stomil”.
1981 (19.03) - dekretem prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego powołany zostaje rektorat
przy kaplicy klasztornej Towarzystwa Boskiego Zbawiciela (Salwatorianów) przy ul. E. Orzeszkowej 23.
III
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Salwatorianie prowadzą działalność duszpasterską w
Piastowie od lat sześćdziesiątych. Rektorem ośrodka
zostaje ks. Andrzej Mikołajczyk.
1984 (15.11) - prymas Polski, kardynał Józef
Glemp, wydaje dekret erygujący nową parafię pw.
Św. Michała Archanioła. Parafia, nad którą sprawują
opiekę oo. salwatorianie obejmuje południową część
miasta (do linii kolejowej Warszawa - Skierniewice).
Pierwszym proboszczem parafii zostaje ks. Czesław
Gruszka.
1985 - rozpoczyna działalność oświatową piąta
szkoła podstawowa. Usytuowana przy ul. K. Pułaskiego „piątka” jest największą wówczas szkołą
Otwarcie wiaduktu nad torami PKP (17 czerwca 1994 r.)
w Piastowie. Dzisiaj SP nr 5 już nie istnieje,
na się budowa kościoła.
a w budynku mieści się Gimnazjum Nr 1.
1996 (1.09) - otwarcie nowej szkoły podsta1989 - przy ul. E. Orzeszkowej rozpoczyna się
wowej przy ul. J. Brandta. Szkoła przyjmuje tradycję
byłej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica. W uroczystości bierze udział prymas Polski, kardynał Józef Glemp.
2000 (14.05) - Honorowymi Obywatelami
Piastowa zostają: Ryszard Kaczorowski, ostatni
Prezydent RP na Uchodźstwie i ks. prałat Zdzisław
Peszkowski, jeniec Kozielska i kapelan Rodzin
Katyńskich. Sprawowaną pod przewodnictwem ks.
biskupa Tadeusza Pikusa mszę św. polową w intencji
ojczyzny transmituje TV Polonia.
2001 - uroczyście zostaje oddana do użytku
nowa część dydaktyczna SP nr 2 i hala sportowa im.
Tadeusza Ślusarskiego. W gronie zaproszonych gości
Szkoła podstawowa nr 1. II Piastowska Olimpiada Niepełnosprawnych w 2001 r.
są: prymas Polski, kardynał Józef Glemp, wiceprezes
UKFiS Tadeusz Wróblewski, prezes PKOl Stanisław
budowa kościoła parafialnego pw. Św. Michała Paszczyk, rodzina Tadeusza Ślusarskiego i grono
Archanioła. Od grudnia 1992 r. parafią kieruje ks. Jan wybitnych olimpijczyków.

Lubszczyk.
1990 (29.05) - pierwsze wybory do Rady
Miejskiej w Piastowie. Wygrywa je Komitet Obywatelski „Solidarność”. Zdzisław Brzeziński, lider
komitetu zostaje pierwszym burmistrzem w historii
Piastowa.
1994 - otwarty zostaje wiadukt nad torami PKP.
W 1990 r. rozpoczęto wykonanie fundamentów pod
pierwszy filar. Od 1997 r. wiadukt nosi imię generała
Leopolda Okulickiego, ostatniego dowódcy AK.
1994 - uruchomienie automatycznej centrali telefonicznej przy ul 11 Listopada.
1996 - prymas Polski, kardynał Józef Glemp,
eryguje trzecią parafię w Piastowie pw. Chrystusa
Króla Wszechświata. Pierwszym proboszczem zostaUroczystość nadania tytułu Honorowych Obywateli Piastowa ostatniemu Prezydentowi
je ks. Andrzej Kulma. Przy ul. Ogińskiego rozpoczyRP na Uchodźstwie, Ryszardowi Kaczorowskiemu i ks. prałatowi Zdzisławowi
Peszkowskiemu, kapelanowi Rodzin Katyńskich. (14 maja 2000 r.)

IV
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Piastów - czasy i ludzie
1900

- początek budowy pierwszego osiedla
mieszkaniowego na terenie Piastowa (ówczesna
Utrata). W ciągu 4 lat powstał zespół dziewięciu
jednopiętrowych budynków mieszkalnych dla pracowników zakładów naprawczych na Żbikowie
obsługujących kolej warszawsko-wiedeńską. Osiedle
zlokalizowane jest w obrębie ulic: ks. J. Popiełuszki,
M. Kosińskiego, Harcerskiej i 11 Listopada. Każdy z
budynków miał dwa rodzaje mieszkań (jedno- lub
dwupokojowe z kuchnią) i przeznaczony był dla 8
rodzin. Niewysoki wówczas czynsz wynosił
odpowiednio 6 lub 9 rubli.
1912 - na terenie ofiarowanym przez Wiktoryna
Sonina pod budowę kościoła (działka o pow. 1 morgi
przy al. Krakowskiej) postawiono statuę Matki Bożej
Niepokalanego Poczęcia.
1914 - rozpoczyna działalność oświatową
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica.
Początkowo mieści się w budynku kolejowym przy
ul. 11 Listopada.
1918 - powstają pierwsze drużyny harcerskie.
1923 (marzec) - zostaje powołana Ochotnicza
Straż Pożarna. Dzisiaj piastowska OSP liczy 85
członków reprezentujących kolejne pokolenia
mieszkańców miasta oddanych sprawie służby dla
wspólnego dobra. Jednostka od kilku lat należy do
najlepszych w Polsce.
1924 (09.06) - poświęcenie kaplicy rzymskokatolickiej zbudowanej przy al. Krakowskiej.
1925 - budowa kolejnego osiedla domów kolejowych o charakterze dworkowym. Zlokalizowane

Secesyjny „Biały Pałac” - wybudowany w pierwszych latach XX wieku przy ul. Godebskiego. Niegdyś własność rosyjskiego oficera, w latach międzywojennych należał do
Naczelnego Kwatermistrzostwa Wojsk Polskich w Wilnie. Lata świetności pałacu należą
już, niestety, do przeszłości...

wzdłuż dzisiejszej ul. ks. J. Popiełuszki nadaje tej
części Piastowa unikalny charakter.
1925 - niemiecki przedsiębiorca, inż. Fryderyk
Miller, zakłada przy ul. Warszawskiej fabrykę akumulatorów. Firma znana dzisiaj jako „ZAP” wówczas nosiła miano Zakładów Akumulatorowych Systemu TUDOR - Spółka Akcyjna w Warszawie.
1926 - władze osady Utrata ogłaszają konkurs na

Reklama zakładów F. Millera, "Polska Zbrojna", maj 1933.

I
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Do dyspozycji rodziców pozostają pedagodzy
i psychologowie. Wespół z nimi rodzice mogą
zapobiegać problemom wychowawczym lub
skutecznie rozwiązywać zaistniałe przypadłości. Agresja, nerwice czy uzależnienia
mają bowiem zarówno przyczyny, jak i skutki.
Wspólne spojrzenie na emocjonalny rozwój
dzieci pozwala zarówno rodzicom, jak
i nauczycielom określić źródło niepowodzeń
i podjąć stosowne kroki naprawcze.
Nauczyciel musi promieniować wiedzą.
Uczeń powinien mieć pewność, że ma do
czynienia nie tylko z autorytetem moralnym,
lecz także naukowym. Praca własna nauczycieli oraz tworzone przez Dyrekcję warunki
organizacyjne przekładają się na wyniki
dzieci. Nie jest przypadkiem, że odnoszą one
liczne sukcesy. Nie mają problemów
z dostaniem się do dobrego gimnazjum czy na
prestiżowe studia wyższe. Odpowiednie uformowanie młodego organizmu przynosi efekty.
Aby one przyszły, niezbędna jest systematyczna praca u podstaw.
W Czwórce dzieci poznają świat nie tylko
w ramach lekcji. W szkole prowadzone są
liczne zajęcia pozalekcyjne. Działają 2 kółka
teatralne, 2 kółka plastyczne, kółko rytmiki
i chór. W Klubie Młodego Europejczyka
można bliżej zapoznać się z tożsamością
europejską. Efektem ostatnio realizowanego
projektu było, na przykład, zorganizowanie w
pierwszy
dzień
wiosny
prezentacji
poszczególnych państw Unii Europejskiej.
Dzieci pokazywały zjawiska i zabytki
architektoniczne
charakterystyczne
dla
poszczególnych państw. Dzięki tego typu
przedsięwzięciom Wieża Eiffla, Krzywa

Wieża w Pizie, czy Koloseum przestają być
nieciekawymi monumentami z książki. Stają
się elementami rzeczywistości, którą się żyje
i którą chce się poznawać.
Uczniowie tworzą kółka naukowe zarówno
z przedmiotów humanistycznych, jak i matematyczno–przyrodniczych. Dzięki w ten
sposób uzupełnionej wiedzy mają oni znaczne
osiągnięcia w licznych olimpiadach naukowych. Fascynaci komputerów dysponują
pracownią komputerową. Pamięta się także
o miłośnikach sportu. W ramach Szkolnego
Klubu Sportowego można uprawiać piłkę
nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Rusza
sekcja lekkoatletyczna. Zasoby Czwórki są do
dyspozycji nie tylko dzieci. Rodzice również
mogą korzystać z sali gimnastycznej czy
z ogólnodostępnych boisk do piłki nożnej,
koszykówki oraz bieżni.
Szkoła to nie tylko nauka i zabawa. Problemem, który nauczyciele z Czwórki na co dzień
muszą rozwiązywać, są bolączki socjalne
uczniów. Stagnacja gospodarcza powoduje,
że wiele rodzin ledwo wiąże koniec z końcem.
Dzieciom pochodzącym z uboższych materialnie rodzin szkoła stara się wedle możliwości
pomagać. Dzięki dobroczynności lokalnych
przedsiębiorców stale pozyskuje owoce,
pieczywo czy przetwory mleczne. W zależności od potrzeb bieżących przeprowadza także
dodatkowe akcje charytatywne.
Czwórka posiada swoją symbolikę - działo
przeciwlotnicze. Zmieniają się nauczyciele,
kolejne roczniki opuszczają mury szkoły, a
działo jak stało, tak stoi. Nie szkodzą mu ani
eksperymenty młodych pirotechników, ani
próby demontażu wykonywane przez adeptów
mechaniki. Działo niczym zapotrzebowanie na

wiedzę wydaje się być niezniszczalne.

III Konkurs na naj³adniejszy
ogród i balkon Piastowa
Do konkursu organizowanego przez Komisję Ochrony
Środowiska Rady Miejskiej w Piastowie można zgłaszać
ogrody przydomowe, osiedlowe oraz balkony w domach jednoi wielorodzinnych, które są widoczne z ulicy. Prosimy nie
zgłaszać ogródków działkowych. Zgłoszenia można przekazywać osobiście, listownie bądź telefonicznie do Urzędu
Miejskiego w Piastowie, mieszczącego się
przy ul 11 listopada 2,
w terminie do 31 maja 2002 r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w „Biuletynie Informacyjnym” oraz prasie lokalnej. Na zwycięzców czekają nagrody
i wyróżnienia. Zapraszamy!
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